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Tallers d instruments 
tradicionals
Sempre has volgut saber com es toca un sac de gemecs 
i mai no has tingut l’oportunitat de provar-ho? Vols 
aprofundir en els teus coneixements d’acordió diatònic? O, 
potser, toques en un grup de gralles i vols millorar alguns 
aspectes d’interpretació?

Ara és la teva!! 
- Gralla: Jordi Mestres, Ivó Jordà.
- Timbal: Lluís Giménez.         
- Flabiol i tambor: Cristina Boixadera.
- Sac de gemecs: Francesc Sans.                   
- Tarota: Daniel Carbonell.
- Acordió diatònic: Núria Lozano.
- Percussions de mà del mediterrani*: Víctor Pedrol.
*  pandereta catalana, castanyoles, req (pandereta àrab) i darbuqa 

(tambor àrab). Podreu escollir un dels instruments i aprofundir-hi o 
bé fer un tastet de cadascun d’ells.

La Mostra dels tallers, els Tallers Xics i la Mostra 
dels Tallers Xics.  
Queda anul·lat degut a l’emergència sanitària de la Covid-19.

Informacio  
Dates: del 6 al 10 de juliol del 2020.
Horari tallers d’instruments de música tradicional: de 17h 
a 20h.   
Sessions: 30 o 45 minuts. 
Lloc: Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet.
Edat mínima: nascut a partir del 2012.
Coordinació dels tallers: Iris Gayete.

Tallers d’instruments tradicionals enguany només es podrà 
escollir una modalitat de classe Individual per iniciar-vos o 
perfeccionar la vostra tècnica. Podreu triar la durada de la 
classe.
•	Individual 30’
•	Individual 45’

Inscripcions
- Les inscripcions s’han de realitzar per internet del  

8 al 19 de juny de 2020 a l’enllaç que trobareu a la web:  
http://escolademusica.vilafranca.cat

- En fer la inscripció cal escriure, en una sola sol·licitud, els 
instruments que voleu fer i la prioritat per a cadascun. 
Primer assignarem horari a totes les primeres opcions, 
després amb les places que restin assignarem horaris a 
les	segones	opcions,	 després	a	 les	 terceres	 i	 així	 fins	a	
acabar totes les places d’instrument. Si durant la setmana 
dels tallers voleu fer més d’un instrument cal que ho 
especifiqueu a les observacions per a que ho puguem 
tenir en compte a l’hora de fer els horaris.

- Les places són limitades i es tindrà en compte l’ordre 
de presentació de les sol·licituds. Quan totes les places 
estiguin cobertes, les sol·licituds passaran a formar part 
d’una llista d’espera.

-	Un	 cop	 la	 persona	 interessada	 rebi	 la	 confirmació	 de	
l’horari que li pertoca s’haurà de fer l’ingrés al compte 
bancari que s’indicarà. Cal fer arribar el resguard per fer 
efectiva la matrícula la setmana abans de l’inici del curs, 
en cas contrari es cobrirà la plaça amb un altre alumne.

A tenir en compte
- No es retornaran els diners en cas de baixa voluntària un cop 

formalitzada la matrícula.
- Si es disposa d’instrument, cal portar-lo.
- Disposem d’instruments durant les classes per a l’alumnat 

que no en tingui.

Més informació a https://escolademusica.vilafranca.cat/
L’Escola Municipal de Música Mª Dolors Calvet de 9:30h 
a 12:30h. Telèfon: 93 817 37 93. 
Correu: escolademusica@vilafranca.org

Preus*

- Modalitat individual 30’: 40€
- Modalitat individual 40’: 48€

Si vols fer gralla o tarota i no tens canya te la 
podem	proporcionar	nosaltres.	Especifica-ho	a	
les observacions. El preu de la canya caldrà fer-lo 
efectiu en pagar el taller. (Gralla: 5€ Tarota: 7€)

*Els	empadronats	a	Vilafranca	tindran	un	7%	de	bonificació.


