
 

C/Ramon Llull, 16. 08193 Bellaterra • T 93 580 42 46 • www.elmusical.cat • info@elmusical.cat 

 

 
 

JAZZ i MÚSIQUES IMPROVISADES  
CURS INTENSIU/ 10-11-12 de Febrer 2012   cap de setmana- Places limitades 

 
 
Adreçat a tots aquells alumnes i mestres interessats en la improvisació i en el jazz que 
vulguin aprofundir en l’estudi i la pràctica d’aquesta música o tenir un primer contacte. 
Recomanat especialment a estudiants que vulguin fer la prova d’accés a una escola superior de 
música moderna i jazz o bé a mestres de música que vulguin tenir un primer contacte amb el 
jazz i les músiques improvisades. 
 

PROGRAMA JUNIOR: 10 hores 
Adreçat a estudiants de música a partir dels 11 
anys interessats en el jazz i la improvisació. 
 

PROGRAMA ADULTS: 15 hores 
Adreçat a tots aquells alumnes i mestres 
interessats en la improvisació i en el jazz que 
vulguin tenir un primer contacte o aprofundir 
en l’estudi i la pràctica d’aquesta música. 

Assignatures:  
-Harmonia i Educació de l’oïda 
-Improvisació 
-Combo 
-Educació Rítmica 
-Història del jazz 

 
Horaris: Consulta’ls a www.elmusical.cat 
 
Preu curs: 120 /105 Euros (alumnes Musical) 
 
*Possibilitat d’obtenir 0’5 crèdits com a 
assignatura optativa dels Ensenyaments de 
Grau Professional de música. 
 

Assignatures:  
-Harmonia i Anàlisi 
-Educació Oïda 
-Improvisació 
-Combo 
-Educació Rítmica 
-Història del jazz 
-Instrument individual (45 minuts) 

 
Horaris: Consulta’ls a www.elmusical.cat 
 
Preu curs: 205 / 195 Euros (alumnes Musical) 
(preu inclou sessió individual 45 minuts) 
Participació per assignatures: Consulteu 
*En tràmit de reconeixement Dept. Educació 

Activitats complementàries que inclou el curs (obertes): 
-Jam session inici curs a càrrec del mestres 
-Concerts d’alumnes  
-Passo DvD’s: Els estils del Jazz. Amb Albert Bover 
-Conferència: El jazz i la música improvisada dins els ensenyaments de grau professional 

 
MESTRES: 

- Harmonia i anàlisi: Lluís Vergés 
- Clarinet i saxo: Eladio Reinón i Santi de la 

Rubia 
- Trompeta: Matthew Simon i Benet Palet 
- Trombó: Carlos Martín 
- Corda: Oriol Saña 
- Veu i ensemble vocal: Ana Finger i Petter 

U. Johansen 

- Piano: Albert Bover i Dani Rambla 
- Guitarra: Enric Peinado, Marcel Bages i 

Anibal Pérez 
- Contrabaix: Mario Rossy i Jordi Gaspar 
- Bateria: Jo Krause 
- Educació rítmica: Pere Gómez 
- Història del jazz: Albert Bover 
- Grup: mestres curs 

Inscriu-te a www.elmusical.cat 


