Agrupacions Instrumentals i Vocals

Formar part d’una agrupació musical és del tot imprescindible per tal de fer una formació integradora
i complerta. Els grups instrumentals i vocals proposats són variats en funció del nivell dels alumnes.
Els grups poden ser: Grups instrumentals del mateix instrument, Combos, Ensembles, Orquestres ,Cors
i Bandes

Objectius Generals
•
•
•
•
•
•
•

Gaudir i compartir l’experiència de tocar junts
Conèixer i interpretar les indicacions del “Director/a”
Interpretar repertori variat i adaptat als nivells
Treballar la sonoritat del conjunt
Treballar la concentració, memorització i conscienciació de grup
Participar en les audicions i les aules obertes
Ampliar la formació instrumental en grup amb les activitats complementàries proposades.

Orquestres de cordes, vents, orff i BigBand
A partir de 7 anys
Agrupacions formades per instruments de la mateixa família d’instruments on es treballarà els objectius
generals, o bé formar part de la BigBand, agrupació de diferents instruments.

Orquestra
Segons nivell d’instrument i a criteri del professor/a
És una àmplia formació de diferents instruments. El nombre d’alumnes pot arribar a ser nombrós. Els
instruments que l’integren són molt variats. L’integren els alumnes a partir d’un nivell mig que ja dominen
el seu instrument
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Bandes de Modern
A partir de 10 anys
Són les agrupacions de música moderna Estructurat en funció dels nivells dels instrumentistes.
Integrats per guitarra eléctrica, baix elèctric, bateria i piano i/o teclat.. i cantants. Es podran integrar
altres instruments en funció del criteri del professor com per exemple: trompetes, trompes, saxos,
flautes, etc.

Cors infantils /junior
Infantil a partir de 6 anys/junior a partir de 10 anys
Agrupació vocal de nens/es, nois/es a partir de 6 anys. Cantar en grup comporta el coneixement de
la tècnica vocal, el treball d’un repertori variat i l’expressió corporal. Sabem que el que més agrada
de la música per a molts adolescents és cantar. Cantar els temes de més èxit d’ara i sempre. Tenim la
proposta perfecte per trobar la teva creativitat, la inspiració i posarem el mètode, l’energia i la professionalitat per aconseguir un resultat brillant. Sentir-se a l’escenari davant un públic és un somni
de molts d’ells/es. Nosaltres ho farem realitat, en les actuacions en directe.

Objectius Generals
•
•
•
•

Controlar la veu: respiració, emissió i articulació
Treballar la precisió rítmica i melòdica del text
Entendre les indicacions bàsiques del Director/a
Treballar el repertori adient al nivell

KiddyMusics gospel&soul choir
A partir de 18 anys Oferim la possibilitat de gaudir i sentir l’energia que provoca cantar temes de
Gospel, Espirituals Negres i Soul, participant en una gran formació vocal. T’ ensenyem a cantar, a
moure’t, a sentir a través del ritme, de les melodies i de l’expressió corporal. Podràs ampliar aquest
coneixements amb la formació continuada en les classes de tècnica vocal i d’interpretació.
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