CURSOS D’ESTIU

Butlleta d’inscripci

PER A JOVES MÚSIC

Nom i cognoms:

AMPA CONSERVATORI
DE VILA-SEC

Data de naixement:
DNI o document acreditatiu:

EL MÓN DE LA
GUITARRA ELÈCTRIC

Domicili:
Codi postal:
Població:

UN RECORREGUT PER LES
TÈCNIQUES, TECNOLOGIES, ESTILS I LA
IMPROVISACIÓ EN LA GUITARRA MODERNA

Correu electrònic:
Telèfon mòbil:
Curs al que s’inscriu:

5, 6 i 7 de juliol de 202

ORGANITZA:
No autoritzo

Autoritzo

Autoritzo que la imatge del meu ll / la meva lla
pugui aparèixer en fotogra es / imatges correponents
a activitats organitzades dins dels Cursos d’Estiu per
a Joves Músics de Vila-seca a la pàgina web del
centre, murals, treballs o publicacions d’àmbit
educatiu.

DNI:
......................., .......de/d’......................de.............
Nom, cognoms, DNI i signatura dels pares / tutors

Envieu a ampaconservilaseca@gmail.com el full d’inscripció i el
justi cant bancari de pagament abans de la data límit d’inscripció
indicada: 2 de juliol de 2021.
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Codi IBAN Caixabank: ES87 2100 0154 4602 0043 3931

AMPA DEL CONSERVATORI
DE VILA-SECA

CURS D’ESTIU
PER A JOVES MÚSICS
AMPA CONSERVATORI DE VILA-SEC

Objectius

El món de la
Guitarra Elèctric
UN RECORREGUT PER LES
TÈCNIQUES, TECNOLOGIES, ESTILS I LA
IMPROVISACIÓ EN LA GUITARRA MODERNA
!

Dies: 5, 6 i 7 de juliol de 202

!

Adreçat a: alumnes de guitarra de
Grau Professional i bon nivell
d’Escola de Música (Elemental

!

Places: ns 12 alumnes actiu

!

Edat: a partir d’ 11 any

!

Horari: de 10:00h a 14:00h (12 hores
totals
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Inscripcions obertes ns al 2 de julio
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Preu: 80€, per als socis de l’AMPA,
100€ per als no soci
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Professor: Gerard Francesch Marc

fi

• Coneixement i diferenciació dels diversos
estils musicals més comuns en e
nostre entorn cultura
• Coneixement de les escales que aplicarem
posteriorment a les improvisacion
• Coneixement dels acords i del xifrat americà
damunt dels quals acompanyare
les nostres improvisacion
• Aplicació pràctica de la improvisació
instrumental sobre bases musicals i sobr
el pedal Loope

!

)


• Aprendre diferents tècniques desenvolupades
en el transcurs històric de la guitarra elèctric

• Equip: Aprendre a diferenciar sonoritats tant
dels ampli cadors com dels pedal
d’efectes de s

