3a Trobada d'Alumnes de Baix Elèctric (TABE)
10 de febrer de 2019 a Can Gassol (Mataró)

Benvolgudes escoles, famílies i professors.
Ens plau convidar-vos a participar a la 3a Trobada d’Alumnes de Baix Elèctric (TABE) que
tindrà lloc a Mataró el pròxim 10 de febrer .
La TABE és una trobada d’alumnes i professors que es va iniciar l’any 2016 a Manlleu. I que
després de fer la segona trobada el 2017 a Barcelona, va passar a ser una trobada bianual.
Hem enfocat la jornada perquè els nois i noies passin una diada musical i de formació al voltant
del baix elèctric a través d’activitats com jocs, sessions formatives, assaig, concert i Jam Session
(pels més grans). I també conèixer i compartir experiències amb alumnes d’altres escoles i
poblacions.
La TABE està oberta a totes les edats, heu de mirar les partitures i decidir si un alumne pot o no
assistir a la trobada. Recordeu que les partitures es poden simplificar traient notes. En cap cas
se'n poden afegir.
A continuació us detallem més informació.

Vídeos de les trobades de Manlleu i Barcelona.
●

Manlleu 2016: https://www.youtube.com/watch?v=GVQ-lkrQhrc

●

Barcelona 2017: https://youtu.be/isxJnuFCANY

Horari i activitats.
●

10:30h Arribada dels alumnes (s'agraeix màxima puntualitat!)

●

11:00h Gimcana Musical.

●

12:15h Esmorzar.

●

12:45h Sessió pedagògica a càrrec de l’Oriol Farré.

●

14:00h Dinar.

●

15:15h convocatòria dels alumnes per l’assaig. Preparar el baix i afinar.

●

15:30h Assaig de les Panther i Sweet Emma.

●

17:00h Concert.

●

18:00h (aprox) Jam Session. Activitat destinada als alumnes més grans. Temes a preparar
Chamaleon i Chiken.

La trobada finalitzarà en acabar el concert. L’última activitat, la Jam Session, no forma part de la
trobada i no hi ha cap obligació de quedar-s’hi.

Preinscripció i Inscripció.
Podeu formalitzar la preinscripció a través del formulari que trobareu en aquest enllaç,

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció l’han de fer tant els alumnes com els professors acompanyants!
Data límit de la preinscripció, 20 de gener de 2019
Cada alumne té dret a 2 acompanyants (familiars o amics, no hi comptem els professors). En cas
que el nombre d’acompanyants dels alumnes superi els 110 es faran dues sessions del concert
de les 5 h de la tarda.
El període d'inscripció serà del dia 21 al 30 de gener.
Per a realitzar la inscripció els alumnes que hagin realitzat la preinscripció rebran un mail a partir
del 21 de gener amb la documentació necessària per omplir i retornar (dades de l'alumne, drets
d’imatge i permís sanitari) i la informació per a fer el pagament mitjançant un transferència
bancària.
Preu: 10€ - En cap cas es retornarà l’import de la inscripció si no es pot assistir a la trobada.

Partitures.
Us podeu descarregar les partitures a través d’aquests enllaços:
Panther (Marcus Miller)
Sweet Emma
A cada enllaç hi trobareu 5 o 6 carpetes en funció del tema. Una carpeta per l’score i una per
cada una de les 4 o 5 veus. A dins de cada una de les carpetes hi ha un PDF amb la partitura, un
àudio amb claqueta i un àudio sense claqueta. És important tocar exactament el que hi ha al
paper (només està permès treure notes, està totalment prohibit afegir-ne).
IMPORTANT, l'alumne ha de fer la mateixa veu en els dos temes. Les veus 4 i 5 de PANTHER
les comptem com a veu 4 d’ambdós temes.

Material.
Per assistir a la Trobada cal portar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baix elèctric
Faristol
Partitures
Cable “jack”
Afinador
Amplificador petit *
Allargador de corrent amb endoll múltiple.
Esmorzar i dinar.
Full d'inscripció, drets d’imatge i permís sanitari originals i signats.

*P
 er tal que ens puguem connectar tots cadascú ha de portar el seu amplificador, un dels
petits és més que suficient. Per qualsevol dubte al respecte contacteu amb nosaltres si us plau.
Important!
Veient la quantitat d'alumnes que van participar en la trobada del 2017 i per qüestions d'espai
l'aforament serà limitat a 90 alumnes. Un cop acabades les places previstes no hi haurà opció a
inscriure’s.
Els alumnes que assisteixin a la trobada hi hauran d'anar acompanyats pel seu professor
(sobretot pel que fa als menors d'edat).
Durant l'esmorzar, dinar i descans, seran les famílies o els seus professors qui es faran càrrec
dels alumnes menors d'edat.
L'assistència dels acompanyants dels baixistes (pares, germans, amics... ) als diferents actes que
s'organitzen a la trobada dependrà de l'aforament de la sala. En cas de superar l’aforament
màxim de la sala es faran dues sessions del concert. Una a les 5 i l’altre a 2/4 de 6.

En el moment de tocar junts, només assajaran breument les peces que s'interpretaran, és
imprescindible que l'alumne les hagi estudiat prèviament.
Per qualsevol dubte si us plau, contacteu amb nosaltres.

Adreça:
Can Gassol. Centre de creació d’arts escèniques
Pl. de la Pepa Maca, 15
08301 Mataró

Contacte: trobadaalumnesbaixelectric@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/trobadaalumnesbaixelectric/

Moltes Gràcies per la vostra participació.
Ens veiem el dia 10 de febrer!!!

