
Professora:
PILAR MORAL

Del 13 al 19 de juliol, 2015
Casa de la Música
Plaça de la Constitució
A L D A I A 

CURS 
de  CANT

ORFEÓ D’ALDAIA
1a edició

L’Orfeó d’Aldaia prepara aquesta iniciativa
pedagògica, un curs de cant amb la soprano
valenciana Pilar Moral. A més de les classes
individuals i col·lectives, aquest curs es relacio -
na amb el curs de direcció coral que es rea -
litzarà durant la mateixa setmana a càrrec de
la professora Cristina  Contreras Zamorano.
Tots dos cursos tindran punts en comú, per la
qual cosa hi haurà activitats conjuntes i dos
concerts finals.

MODALITATS

NIVELL 1: adreçat a professionals, estudiants de
cant de nivell superior i mitjà. Tot i que els alumnes
podran treballar qualsevol repertori, el curs tindrà
una especial orientació cap al repertori barroc i
clàssic. A més, els alumnes que així ho desitgen,
prepararan les parts solistes del Gloria RV 589 i
Beatus Vir RV 598  de Vivaldi.

NIVELL 2: Formació de grup d’iniciació a la tècnica
vocal i preparació de proves d’accés per a jóvens
cantants.

OIENTS: podran assistir a totes les classes indi-
viduals, col·lectives i assajos amb l’Orfeó d’Aldaia.

HORARIS  GENERALS

De dilluns 13 a divendres 17 de juliol
De 15.30 a 20.30h
Una volta realitzada la matrícula, concretarem amb
els alumnes les sessions individuals.

CONCERTS

• El curs finalitzarà amb dos concerts que comptaran
amb l’Orfeó d’Aldaia i el Cor pilot:

Divendres 17 de juliol, 22.30h., Concert d’alumnes
amb el repertori del curs.

Diumenge 19 de juliol, 22.30h., Concert de cloenda,
dirigit per Cristina Contreras i amb la participació de
tots els alumnes.

PREU

Nivell 1: 160 €
Nivell 2: 60 €
Oients: 30 €

LLOC DEL CURS

CASA DE LA MÚSICA
Plaça de la Constitució, n. 20
46960  ALDAIA - VALÈNCIA

Coordina: Francesc Valldecabres i Marta Mármol
Organitza: Junta Directiva de l’Orfeó d’Aldaia

DATA  LÍMIT  D’INSCRIPCIÓ *
Dimarts 7 de juliol de 2015

*  En cas de no arribar a 15 alumnes, l’Orfeó es reserva el
dret de suspendre el curs. L’Orfeó facilitarà el material a
treballar als alumnes. 

L’ingrés de la matrícula s’haurà d’efectuar a través
de l’Orfeó d’Aldaia, en concepte de Curs de
Direcció, la modalitat que voleu i el vostre nom.

Al número de compte de Caixa Popular
ES05 3159 0053 89 1662381621


