CURS DE FORMACIÓ
“Sant Andreu Jazz Band, el jazz i els més joves”
Descripció del curs
El curs es planteja com un col·loqui al voltant de les idees que el
formador pugui aportar segons la seva experiència com a director
d’aquest projecte. Es parlarà sobre les metodologies que utilitza
tant a nivell individual com col·lectiu i sobre la importància de la
motivació i de la iniciació a l’instrument a partir de la necessitat de
l’alumne a expressar-se.
Programa
- Orígens de la Sant Andreu Jazz Band
- Les primeres classes
- La importància del treball en grup i la motivació amb nens i
adolescents
- La importància de l’escolta, la imitació i la memòria
- Primers passos en la improvisació
- Diferents aspectes a tenir en compte a l’aula: confiança, motivació,
el valor del present, la música per si mateixa, etc.
El formador: Joan Chamorro
Estudia la carrera clàssica de saxòfon al Conservatori de Barcelona
amb Adolf Ventas. Paral·lelament, obté el títol de Grau Superior al
Taller de Músics de Barcelona. Forma part d’una Banda anomenada
Big Band del Taller de músics, amb la qual actua a diversos festivals
europeus. A més a més, col·labora amb la Big Band de Bellaterra, la
Big Band de John Dubuclet, la Big Band Jazz Terrassa, el Supercombo
d’Eladio Reinón- Tete Montoliu i l’Orquestra de Radio Televisión Española entre altres.
També treballa amb l’Orquestra del Teatre Lliure. Ha col·laborat amb
Comediants, amb qui va actuar en festivals de grans ciutats. També
toca en la majoria dels festivals que tenen lloc a Espanya. A més, ha
impartit Masterclasses presentant el seu projecte en escoles i conservatoris de tot Catalunya, a Espanya i també a l’estranger.
En l’actualitat, a part de dirigir la Sant Andreu Jazz Band, que
aquest any compleix el seu 10 aniversari, lidera conjuntament
amb Andrea Motis, un quintet i una Bigband i ha iniciat una sèrie
de treballs discogràfics a on va presentant a diferents membres
de l’orquestra.

FORMADOR
Joan Chamorro

Data
3 i 4 de febrer de 2016
horari
De 10h a 14h
DURACIÓ
8 hores
Lloc
EMM Sant Feliu de Llobregat
(C/ Falguera 6 – St Feliu de Llobregat)
Preu
40€ socis ACEM i alumnes ESMUC
80€ no socis

INSCRIPCIONS i més informació a www.acem.cat
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