CURS DE FORMACIÓ
“L’aplicació de la Music Learning Theory a la classe de piano”
Descripció del curs
El curs pretén ser un apropament creatiu al piano a través de
l’audició i la improvisació basat en la Music Learning Theory de
E. Gordon. Al voltant del concepte central d’ “audiation”, que
significa escoltar música amb comprensió, es plantejarà una
forma d’abordar l’ensenyament del piano totalment diferent
als plantejaments tradicionals basats en l’escriptura i el solfeig
teòric. Tractarem com des de l’aprenentatge de la música de
manera auditiva i sensitiva, l’apropament al piano es produeix
d’una manera més fluida tècnica i interpretativament.

FORMADORa
Marisa Pérez

Activitats amb el moviment, el cant i especialment la improvisació
i l’aprenentatge del repertori sense partitura, obren la porta a una
classe de piano on la música i la creativitat enriqueixen a cadascun dels nostres alumnes. Així s’estableix la base per una relació
satisfactòria i comprensiva per a tota la vida.
La formadora: Marisa Pérez
Pianista titulada al Conservatori Superior de Madrid i titulada
en Pedagogia instrumental a Viena. Desenvolupa una intensa
tasca pedagògica com a professora de piano a l’EM de Getafe,
és fundadora i directora de l’EM de Collado Mediano, professora
titular de didàctica del instrument de l’Esmuc i imparteix cursos
de formació arreu d’Espanya. També ha publicat articles sobre
diversos temes de pedagogia i realitzat ponències i conferències.
És professora certificada en educació musical a la primera
infància per el Gordon Institute for Music Education a la
universitat Baldwin de Berea (Ohio) i certificada pel mateix
Institut en Educació Musical general i piano segons la MLT
d’Edwin Gordon a la Universitat de Buffalo.
Desenvolupa el seu propi programa d’educació musical centrat
en promoure projectes innovadors basats en l’aprenentatge
creatiu i auditiu de la música, anomenat Música con Corazón
dins el qual es troba la 1ª escola de Música a España basada en
la MLT d’Edwin Gordon i el projecte Music for People España,
de improvisació lliure. És directora i fundadora del Instituto
Gordon d’Educació Musical España.

Data
28 i 29 de gener 2016
horari
De 9.30h a 13.30h
DURACIÓ
8 hores
Lloc
Auditori Casal Pere IV de Sabadell
(Rambla 69 – Sabadell)
Preu
45€ socis ACEM i alumnes ESMUC
90€ no socis

INSCRIPCIONS i més informació a www.acem.cat
Amb el suport de:
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