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I	JORNADES	CORALS	
CURS	DE	DIRECCIÓ	CORAL		 Sueca,	21	i	22	de	febrer	de	2015.	
Dirigit a estudiants de música, professors de música de primària i  secundaria, estudiants 
de magisteri musical, cantants i directors de cors. 
	
PLACES	D’ALUMNES:	ACTIUS	6	/	OIENTS	15	
Els propis alumnes  (actius  i oients)  formaran part del  cor pilot, el qual es  completarà 
amb els membres del Cor “Echo Vocis”de Sueca. Es consideraran alumnes oients tant els 
estudiants de direcció como aquells que vulguen participar al curs com a part del cor. 
 
OBJECTIUS:	
Iniciar/perfeccionar coneixements de Música Coral i Direcció de Cors. 
Adquirir destreses que permeten als alumnes enfrontar‐se  a una agrupació coral. 
Adquirir nocions de tècnica vocal aplicables al cor. 
Dotar als directors d’estratègies metodològiques i didàctiques per a aplicar als assajos. 
Oferir als cantants una millor intel∙ligibilitat i resposta cap als gestos del director. 
Proporcionar  als  alumnes  els  recursos  necessaris  per  a  ficar  en  pràctica  els 
coneixements i destreses adquirits. 
 
CONTINGUTS:	
El curs està basat en tres punts centrals: 
1) Tècnica gestual: comunicació gestual que encarne una imatge de la música. 
2) Tècnica d’assaig: sistematització del procés d’assaig. Principis, estratègies i exemples 
pràctics. "Com un director transforma el so?". 
3) Técnica vocal coral: la construcció d’ una identitat sonora.  
	
HORARIO	DE	LAS	SESIONES:	
Dissabte(21‐02‐2015): 
10:00 Presentació 
10:15‐10:45 Tècnica de Direcció 1º sessió 
10:45‐11:15 Tècnica Vocal aplicada al cor 
11:15‐12:15 Pràctica amb el cor (3 alumnes actius: 20min/alumne) 
12:15 Pausa/café 
12:30‐13:30 Pràctica amb el cor (3 alumnes actius: 20min/alumne) 
13:30 Pausa/esmorzar 
16:00‐16:30 Tècnica de Direcció 2º sessió 
16:30‐17:30 Assaig comentat 
17:30 Debat/Qüestions 
 
Diumenge(22‐02‐2015): 
10:00‐10:15 Tècnica Vocal aplicada al cor 
10:15‐12:15 Pràctica amb el cor (6 alumnes actius: 20min/alumne) 
12:15‐12:30 Debat/Qüestions 
12:30 Audició final 
	

	
REPERTORI	
 2 Poemes de Marc Granell de Javier Domínguez 
 Madrigal de Cristòfor Taltabull 
 Shall I compare thee to a summer's day de Nils Lindberg 
 Suite Nordestina de Ronaldo Miranda 
	
INSCRIPCIÓ	I	CERTIFICAT	
Els participants deuran formalitzar la inscripció del curso omplint degudament la fitxa que s’ 
adjunta a les bases. La quota d’inscripció s’estableix en 45€ per als alumnes de direcció actius 
i de 20 € per als oients tant de direcció como per als cantants.  
 
Formes  de  pagament:  ingrés  o  transferència  bancària  al  següent  compte:  CAJAMAR  ES76 
3058 2283 7127 2000 4145  (concepte: participació en  les  I  Jornades Corals a Sueca), o en 
efectiu en  la Secretaria de  la SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE SUECA, en horari d’oficina, de 
dilluns a divendres de 17h a 20h . 
 
Les  inscripcions  (fitxa  complimentada  i  resguard  d’ingrés)  es  remetran  al  següent  correu 
electrònic:  secretaria@ateneusueca.com.  L‘admissió  es  realitzarà  per  rigorós  ordre 
d’inscripció amb data límit el 13 de febrer de 2015. 
 
La Societat expedirà un certificat d’assistència i aprofitament per a tots els alumnes. 
	
PROFESSOR:	
RODRIGO  AFFONSO,  nascut  a  Rio  de  Janeiro  (Brasil)  i  resident  a  Frankfurt  am Main 
(Alemanya) des de 2008, és Titulat Superior en Direcció  i Pràctiques  Interpretatives per  la 
Universitat  Federal  del  Estat  de  Rio  de  Janeiro  (Brasil)  i  per  la Hochschule  für Musik  und 
darstellende Kunst Frankfurt am Main (Alemanya). 
 
Amb  una  àmplia  experiència  com  a  director  de  cors  i  orquestres  tant  professionals  com 
amateurs, Affonso ha dirigit de forma regular diferents agrupacions brasileres, i des de 2009 
dirigeix diferents cors a Alemanya, pel que ha rebut positives critiques per part de la premsa. 
Com a director convidat ha dirigit distintes agrupacions, cal destacar el “Daejeon Philarmonic 
Choir” a Corea del Sud, el Cor “Arsys Bourgogne” a França o el ensemble vocal “Gänchinger 
Kantonei” de Stuttgart (Alemanya).  
 
Rodrigo  ha  treballat  como  a  docent  en  cursos  i  tallers  internacionals  de Direcció  Coral  a 
Brasil, Alemanya, França  i Corea del Sud, com per exemple, el Festival d’Hivern de Sao Joao 
del Rey (Brasil) o los Rencontres Musicales de Vezelay. Com a Professor d’Harmonia i Anàlisi 
Musical a impartit classes a la Universitat Federal de Rio de Janeiro, i com a Professor de Cant 
Coral  i  Educació  Auditiva  ha  treballat  l’Escola  de Música  de  la  Universitat  Baptista  de  la 
mateixa ciutat. En 2013 va formar part del Jurat del Concurs Internacional de Cors a Daejeon, 
Corea del Sud. 	


