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A experiencia de ensinar clases de música durante moitos anos para

diferentes idades e niveis, así como a de tocar con músicos e artistas de

diferentes estilos, agregado ao desexo de compartir o que sabes e difundir a

alegría de coñecer música e tocar un instrumento é o que motiva ao músico e

compositor Mauricio Caruso a preparar un obradoiro sobre música brasileira,

que abarca varios temas desde a teoría ata a práctica. 

 

O obradoiro divídense en 2 módulos, cada un cun estilo: Samba e Bossa Nova.

Estes estilos foron elixidos porque son ben coñecidos no mundo e de gran

interese para moitos músicos. Os seguintes temas están cubertos para cada

módulo: historia, exemplos e variacións do estilo, principais compositores e

intérpretes, "palo", ritmo, harmonía e o repertorio máis significativo.

Proporciónase un folleto cunha breve explicación histórica, así como

partituras e exemplos dos músicos máis importantes do estilo.

O obradoiro ten unha parte práctica, onde abordaremos un tema do estilo,

explorando a súa harmonía, ritmo e execución. Na parte práctica tamén

abordaremos un "Estándar", facendo unha nova lectura no estilo no que

estamos a traballar. Tamén hai un momento para escoitar música, onde

escoitaremos "clásicos" do estilo e comentaremos sobre eles. 

CONTACTO

ESCOLA BERENGUELA

Praza de Feixóo 1-1º,  15704 -  Santiago de Compostela

Tlfno:  981 573 580/ 615 301 723

www.berenguelamusica.com - Mail :  berenguelamusica@gmail .com

DURACIÓN

Cada módulo ten unha duración de 4 horas,  cunha primeira parte máis

teórica e unha parte práctica.  Entre as dúas partes faremos un pequeno

descanso. 

PUBLICO

Ese obradoiro é para músicos de todos os niveis,  podendo compartir  a

parte teórica,  onde non hai  necesidade de coñecementos previos.  Na

parte práctica aqueles que non sentan capaces de tocar poden part ic ipar

como oíntes.  

DATA

11 e 12 de Xullo

PRECIO OBRADOIRO

€ 75,00


