nou curs a l’Aula Musical

BATOCA
BAllar-TOcar-CAntar
descripció
BATOCA és el nou espai formatiu de l’Aula Musical per practicar i aprendre a ballar, tocar i
cantar músiques d’essència popular. Es partirà de músiques tradicionals catalanes o terres
afines, amb ritme, per vivenciar una pràctica de cultura popular ancestral: la fusió del
moviment corporal, la música i la veu. D’aquesta manera sempre hi ha música en viu a les
sessions, de la mateixa manera que hi ha la dansa en viu. Aquesta és la base de la proposta
senzilla de BATOCA.

a qui va adreçat
El curs BATOCA va adreçat a dos perfils d’alumnes:



Adults i joves que vulguin practicar ball popular.
Adults i joves instrumentistes novells o avançats, o futurs instrumentistes que tot just
s’iniciaran, que vulguin practicar música tradicional pel ball popular.

Els alumnes poden tenir les dues vessants, la de ballador i la d’instrumentista, i en aquest cas
tindran un doble rol dins aquesta classe.

requisits
Els alumnes de ball no tenen requisits d’experiència prèvia per participar en el curs BATOCA.
Els alumnes que són instrumentistes o multiinstrumentistes i que d’entrada ja poden tocar una
música popular d’oïda, o en base a una partitura, poden participar des del primer moment al
curs BATOCA; altrament, els alumnes instrumentistes sense prou experència prèvia com per
tocar una música amb facilitat han de cursar classes del seu instrument individual, ja sigui a
l’Aula Musical Olot o en un altre espai, per entrar en el grup de músics, tan bon punt estiguin
preparats.

dia, horari, lloc i calendari
El curs es farà els dimecres, de 2/4 de 8 a ¾ de 9, a l’Escola Pia d’Olot. Consta de 33 sessions
que es faran al llarg del curs escolar 2021-2022 i que ja es concretaran sobre calendari.

matrícula i preu
El període de matriculació és del 7 al 11 de juny de 2021:




Matrícula dins el període de matriculació: 55 euros
Matrícula fora del període de matriculació: 61 euros
Quotes mensuals de setembre a juny: 28 euros

Nota: Caldran mínim 10 alumnes per tirar endavant aquest el curs BATOCA.

professorat
Joan Naspleda Feixas – Mestre de dansa
Aniol Nebot Sellabona – Músic

Més informació:
www.aulamusicalolot.cat
aulamusical@gmail.com

