CURS DE FORMACIÓ
“Introducció al Mètode Estill Voice Training per a docents”
Descripció del curs
L’objectiu principal d’aquesta tècnica no és formar
cantants d’un determinat estil vocal, sinó aportar
un coneixement teòric i pràctic exhaustiu del nostre
aparell fonador. Cada professional, des del seu grau
de destresa en l’ús de la pròpia veu, podrà integrar
els continguts treballats i decidir quin ús en fa. Les
sessions de treball s’organitzen en una primera part
on s’exposen els continguts teòrics i en una segona
on es practiquen els continguts apresos.
El treball realitzat servirà, per una banda, per prendre consciència de què fem quan cantem i/o parlem,
per què ho fem i quines conseqüències pot tenir.
I per l’altra, per modificar conscientment, si es vol,
els nostres comportaments vocals habituals. A més,
aportarem nous recursos per posar en pràctica, tant
a nivell personal com amb els alumnes a l’aula.
La formadora: Olga López
Certified Master Teacher Estill Voice Training System,
vocal coach i cantant. Actualment, treballa de professora interna en els cursos oficials d’EVT (Voice Craft)
amb Helen Rowson. Preparadora per exàmens Certificate of Figure Proficiency (CFP) dins del sistema
Estill. Imparteix classes de cant i de tècnica EVT en
el Teatre Kursaal i en l’escola Central de Teatre de
Manresa, assessora vocalment diversos esectacles
de Teatre Musical i dirigeix sessions de tècnica vocal
en corals i formacions gospel.
En el seu estudi treballa com a entrenadora, rehabilitadora, reeducadora, assessora vocal i professora de
cant i actualment, dirigeix un projecte propi “La Veu,
l’instrument màgic” amb la intenció de promoure i
aplicar el treball de Jo Estill amb nens i adolescents.

FORMADORa
Olga López

Data
Dissabte 2 d’abril de 2016
horari
De 9.30h a 13.30h i de 15h a 19h
DURADA
8 hores
Lloc
Escola de Música i Conservatori de Vic
(C/ Torras i Bages 6, 08500 Vic)
Preu
40€ socis ACEM i alumnes ESMUC
80€ no socis

INSCRIPCIONS i més informació a www.acem.cat
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