TALLER DE MUSICALS

Aquesta formació va dirigida a joves que es sentin atrets/es pel llenguatge escènic del teatre
musical. Es treballarà sobre un projecte que s'estrenarà en el transcurs del 3r trimestre.
Organització
1. Calendari: curs anual de setembre a juny, seguint el calendari escolar.
2. Contingut: programa que agrupa les tres disciplines indispensables per treballar el
repertori de musicals: cant, dansa i interpretació.
3. Destinataris: alumnes d’entre 12 i 18 anys (educació secundària i batxillerat).
4. Lloc: aules de música de la Factoria Cultural Coma Cros.
5. Dia i hora: divendres de 16:30h a 20:40h.
16:30h - 17:45h: teatre
17:45h - 18:00h: descans
18:00h - 19:15h: veu (cant)
19:15h - 19:25h: descans
19:25h - 20:40h: dansa
Variables
Aquests horaris de formació no són tancats, poder variar en funció de les necessitats
pedagògiques i/o criteri de l’equip docent del Taller de Musicals. A partir de l’abril de 2022 es
poden veure ampliats i/o variats per destinar-los als assajos generals de la producció final
del projecte.
En cas de no arribar a un mínim de 8 persones per grup, no es farà el grup.
Continguts
1. Es treballaran tots els continguts tècnics de les tres disciplines sobre projecte.
2. Aquest projecte pot ser de creació pròpia o versionant un musical ja existent.
3. Durant el curs es destinaran diverses sessions a treballar el contingut musical amb
pianista repertorista.
4. El projecte final s'estrenarà en el transcurs del 3r trimestre a Salt i a Girona.
5. La producció d’aquest projecte corre a càrrec de l’àrea de producció de Girona
Artelier SCCL (cooperativa gestora de La Moderna).
6. La música sempre serà en directe, amb la participació del professorat i l’alumnat de
La Moderna.
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Requisits obligatoris
1. Haver passat la prova de nivell (càsting).
2. Fer classes de tècnica vocal (cant) a La Moderna.
Requisits recomanables
1. Fer llenguatge musical a La Moderna.
2. Fer classes d’instrument complementari a La Moderna.
3. Seguir el programa formatiu “Cicle Mitjà de Música Moderna”.
Normativa
1. Els alumnes que participin en aquesta formació es comprometen a assistir-hi durant
tot el curs i a participar en el projecte final.
2. La implicació i el compromís en l’estudi i preparació dels continguts ha de ser
màxima, no només per una bona estrena, sinó pel procés creatiu i d’aprenentatge de
tot el curs.
3. L’estrena del projecte implica l’ampliació de l’horari lectiu del taller amb assajos i
funcions, als quals és obligatori assistir. Aquest calendari s’entregarà amb el temps
suficient perquè tots els participants puguin organitzar la seva agenda i no interferir
en el seus estudis de secundària i batxillerat.
Càsting
Inscripció: mitjançant formulari online al web de La Moderna
Preu: 25€
Data: 5 de juny
Hora: de 10:00h a 12:00h
Lloc: Plaça de Sant Pere, 20 (Girona)
Contingut de la prova
Es farà una prova de nivell de cada disciplina.
El material per preparar aquesta prova s’entregarà un cop formalitzada la inscripció.
El resultat de la prova es farà saber el mateix dia, després de la valoració de l’equip docent.
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