INSCRIPCIÓ:

1. Les sol·licituds d’inscripció es podran fer cridant al telèfon
966516901 o enviant correu a
escola@laxafiga.com
sol·licitant
inscriure’s (horari de secretaria: dijous de 17 a 20 h.). Es considerarà
efectiva la inscripció des de la data d'
ingrés.
2. El termini d’admissió serà el 24 de
Maig.

Taller
“Acordió
Diatònic”

Col·laboren:
M.I. Ajuntament de Muro

3. El preu del taller és de 40 €.
4. Els alumnes matriculats a l’escola
tindran un descompte del 10%.
5. L’import del taller es farà efectiu
ingressant-lo al compte següent:
2100 3971 11 0200053721

Grup de Dolçainers
i Tabaleters “La Xafigà”

Dissabte
26 de Maig de 2012
Organitza:
Escola de Música Tradicional
“La Xafigà”

Impartit per:

Cati Plana
03830-MURO
(El Comtat)

www.laxafiga.com

Teléfono: 966516901
Correu: escola@laxafiga.com

Continuant amb el compromís que te la nostra escola amb la
difusió de la cultura popular, vos
oferim la possibilitat de conèixer de
prop i millorar aquells aspectes de
fer música i poble amb l’ Acordió
Diatònic. Som conscient de la situació actual en que es trobem, però
també som dels que creem fermament que amb la cultura i l’educació podem combatre aquest context socioeconòmic en que vivim.
Vos proposem participar al
taller impartit per Cati Plana.
Considerada com l’acordionista
amb major projecció de la música
folk catalana. Va iniciar la seva formació amb els acordionistes Artur
Blasco i Francesc Marimon. Ha tocat en formacions dedicades al ball
tradicional com Acordionistes del
Pirineu, Sol de Nit, Marsupialis, Tugores, El Pont d´Arcalis, Tàpia eta Leturia i Les Violines.
A més, Cati Plana porta més de
quinze anys dedicada a l'ensenyament de l'acordió diatònic en diversos llocs d'Espanya i França. En
l'actualitat s'encarrega de la normalització per a l'estudi de l'acordió
diatònic en el grau superior en l’
Escola Superior de Música de Catalunya i és professora d'acordió a
l'Aula de Música tradicional de
Tortosa.

CONDICIONS GENERALS

PROGRAMACIÓ
DEL TALLER

 El Taller va adreçat a alumnes que vulguen

conèixer o millorar el que ja saben.

Dissabte 26/05/12

 El Taller estarà impartit per Cati Plana,

De 11,00 h. a 14,00 hores.

 El lloc on es realitzarà el taller serà

De 16,00 h. a 19,00 hores.

a la seu

de “La Xafigà”.

 Treball, mitjançant el repertori
 El nombre de places del taller serà limitat.
 L’admissió d’alumnes es farà per rigorós or-

dre de matrícula.

tradicional, dels aspectes tècnics
del Acordió Diatònic.
 Les classes seran col·lectives amb

atenció individualitzada.

 Els alumnes portaran el seu instrumental

(afinació Sol-Do).
 Per a major informació cridar al telèfon

966516901 ó 620582878 (Amadeu).

ALTRES ACTIVITATS


www.laxafiga.com




Exposició Acordions
Xerrades
Balls Bretons
Trobada
Concert/Ball

Per a més informació cridar al
telèfon 966516901 ó
620582878 (Amadeu).

