
Professora:
CRISTINA CONTRERAS

ANTONIO VIVALDI
Gloria RV 589

Beatus vir RV 598

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

CURS
DIRECCIÓ CORAL

ORFEÓ D’ALDAIA
3a edició

MODALITATS

NIVELL 1: Iniciació. Classes de tècnica de la direcció,
treball sobre repertori senzill basat en cànons i obres
del renaixement.

NIVELL 2: Per a estudiants de direcció i directors
amb experiència. El repertori a treballar: Gloria RV
589 i Beatus vir RV 598 d’Antonio Vivaldi.

COR PILOT: Se sumarà a l’Orfeó d’Aldaia per
treballar amb els alumnes i la directora Cristina
Contreras. El repertori serà el mateix que es treballe
al Nivell 2. Caldrà tindre una bona lectura o conéixer
el repertori prèviament.

OIENTS: els alumnes oients que ho desitgen podran
assistir a totes les sessions d’assaig i classe que es
realitzen durant la setmana.

CONTINGUTS  I  ALTRES  ACTIVITATS

– Tècnica de la direcció i Anàlisi
– Criteris interpretatius
– Treball auditiu
– Concertació
– Assajos amb l’Orfeó d’Aldaia i solistes
– Sessions de tècnica vocal aplicada al cor 

amb la soprano Pilar Moral
– El curs compta amb un pianista per a les classes

HORARIS  GENERALS

De dilluns 13 a divendres 17 de juliol
Nivell 1  i  2
17.00 a 21.00h: Classe de direcció, tècnica, 

anàlisi i criteris interpretatius.
Per a tots:
21.30 a 22.15h: Tècnica vocal amb Pilar Moral.
22.15 a 24.00h: Assaig amb el Cor pilot.

CONCERTS

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

Divendres 17 de juliol, 22.30h., dirigit pels alumnes
del curs dels dos nivells amb el repertori del curs.

Diumenge 19 de juliol, 22.30h., dirigits per Cristina
Contreras i amb la participació dels alumnes.

PREU

Nivell 1: 120 €
Nivell 2: 170 €
Oients: 30 €
Cor pilot: 10 € (assistència als assajos de l’Orfeó)

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


