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Barbara Haselbach    
Orff-Institut, Salzburg 

 

Dansa, música i arts plàstiques. 
Orff Schulwerk i la integració de les arts. 

    
Divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de setembre de 2012. 
Escola Municipal de Música Can Ponsic. Av. J. V. Foix, 51, 08034 Barcelona (mapa) 
    

Preu socis 65€ Preu no socis: 90€ Preu estudiants 70€ 
Certificat del curs de 12 hores 
Idioma del curs: Castellà 
Butlleta d’inscripció 

    
Dansa, música i arts plàstiques. Orff Schulwerk i la integració de les arts.Dansa, música i arts plàstiques. Orff Schulwerk i la integració de les arts.Dansa, música i arts plàstiques. Orff Schulwerk i la integració de les arts.Dansa, música i arts plàstiques. Orff Schulwerk i la integració de les arts.    
    
Totes les expressions artístiques neixen de la necessitat de l’ésser humà d’expressar-se, comunicar-se i crear. La nostra 

percepció i les impressions que rebem són multisensorials, però tot i això l’educació obligatòria sovint separa els 

diferents mitjans artístics. En aquest taller es treballarà la inspiració i influència mútua entre els diferents mitjans 

artístics, facilitant l’expressió i creació en la interrelació entre aquests diferents mitjans. 

Continguts: 
- Sensibilització i consciència corporal. 
- Pràctica de les activitats corporals bàsiques (segons Laban) amb diferents recursos metodològics. 
- Improvisació i composició (moure’s, dibuixar, modelar) a partir de paràmetres prèviament escollits. 
- Transposició d’imatges i idees d’un mitjà artístic a un altre. 
- Exemples d’interpretació creativa d’escultures i pintures del s.XX a través del moviment. 
- Creació, observació, comparació i reflexió. 
- Aplicacions didàctiques a l’educació artística. 

http://www.emmcanponsic.cat/ca/page.asp?id=6
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Av.+J.+V.+Foix%2C+51%2C+08034+Barcelona&ie=UTF8&hq=&hnear=Avinguda+de+Josep+Vicen%C3%A7+Foix%2C+51%2C+08034+Barcelona%2C+Catalu%C3%B1a&z=17
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5MdUtnT1lITTlQUS1aVEliUHlUQ2c6MQ#gid=0
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Barbara HaselbachBarbara HaselbachBarbara HaselbachBarbara Haselbach 

Barbara Haslebach és catedràtica emèrita de Didàctica de la Dansa de la Universitat Mozarteum de Salzburg (Institut 
de Pedagogia de la Música i la Dansa “Orff Institut”), on va començar a col·laborar l’any 1961 amb Gunild Keetman 
i Carl Orff. 
Ha estat directora de l’Orff-Institut durant 7 anys, ha dirigit el curs de postgrau “Advanced Studies in Elemental 
Music and Dance Education: Orff-Schulwerk” i actualment és presidenta de l’Orff-Schulwerk Forum Salzburg. 
És autora de diversos llibres i numerosos articles sobre dansa i educació i ponent i professora convidada a congressos 
i cursos realitzats a més de 35 països.  
L’any 1995 se li va concedir la Medalla Pro Merito de la Fundació Carl Orff i el 2010 la Medalla d’Honor de la 
Universitat Mozarteum.  
Ha realitzat treballs coreogràfics per a teatre, televisió i cinema i representacions sobre la interrelació de la dansa 
amb les arts plàstiques a diferents museus del món. També és professora de Yoga per la Unió Europea de Yoga. 
 

InscripcióInscripcióInscripcióInscripció    
Fins al Fins al Fins al Fins al 15 de setembre de 201215 de setembre de 201215 de setembre de 201215 de setembre de 2012. 
 
- Les places són limitades i es cobriran per ordre de matriculació. La inscripció s'efectuarà a través d'internet clicant 
sobre l’enllaç butlleta d’inscripció. 
- Un cop rebuda la inscripció via formulari web (butlleta d’inscripció), la organització enviarà per mail la confirmació 
de plaça i la informació bancària per a poder fer el pagament. 
- La matrícula quedarà formalitzada quan es rebi el justificant de l'ingrés (fotocòpia, imatge escanejada o avís de 
l’entitat bancària) o confirmació de l'ingrés del nostre banc. 
- En cas de no cobrir la plaça reservada, preguem tinguin l'amabilitat de notificar la seva baixa. 
- Si no rebem la còpia de la transferència de l'ingrés corresponent abans del 19 de setembre, la seva plaça passarà 
a una altra persona de la llista d'espera. 
- Cal enviar el resguard a orffcatalunya@gmail.com 
 
Es prega assistir amb roba i calçat apte per moure's amb facilitat. 
Per més informació podeu escriure a: orffcatalunya@gmail.com    
 

*   *   *   *   *   *   * 
    

Desitjo inscriure’m al curs DaDaDaDansa, música i arts plàstiquesnsa, música i arts plàstiquesnsa, música i arts plàstiquesnsa, música i arts plàstiques amb Barbara Haselbach… cliqueu aquí 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5MdUtnT1lITTlQUS1aVEliUHlUQ2c6MQ#gid=0
mailto:orffcatalunya@gmail.com
mailto:orffcatalunya@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5MdUtnT1lITTlQUS1aVEliUHlUQ2c6MQ#gid=0

