
Taller de cançó
(de gener a juny 2014)

a càrrec de Ramon Manent
Periodicitat mensual ( 6 sessions)

Un diumenge  al mes (d’11 a 14 h), de gener a juny 2014

12 de gener / 16 de febrer /  16 de març / 
6 d’abril / 11 de maig / 1 de juny 

PREU CURS: 170 €
Descomptes: PREU CURS, 153 € per alumnes de l’Escola Folk del Pirineu; 

inscrits de la mateixa unitat familiar; alumnes dels tallers del C.A.T., 

ESCOLA FOLK DEL PIRINEU 
(Arsèguel - Alt Urgell)

 Un recorregut pel cançoner popular i tradicional dels 
països catalans. Des de la balada tradicional fins a la jota, 
passant  per l’havanera, la sardana cantada, les cobles de 
ronda o de pandero, els cants de treball, la cançó de bressol, 
la cançó de taverna, etc.

Organitza:

En conveni amb:

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Escola Folk del Pirineu · Dr. Llangort, s/n · 25722 ARSÈGUEL

Telèfon 973 38 41 82 · Fax 973 38 41 83
escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat

http://escolafolkdelpirineu.blogspot.com
www.tradicionarius.cat



Taller de cançó a càrrec de Ramon Manent

Periodicitat mensual ( 8 sessions). Un diumenge  al mes (de 10 a 13 h), de novembre 2013 a juny 2014
10 de novembre / 1 de desembre / 12 de gener / 16 de febrer /  16 de març / 6 d’abril / 11 de maig / 1 de juny 

PREU CURS: 222 €  ·  
Descomptes: Alumnes de l’Escola Folk del Pirineu; 

inscrits de la mateixa unitat familiar; alumnes dels tallers del C.A.T.,  PREU CURS, 200 €

ESCOLA FOLK DEL PIRINEU 
(Arsèguel - Alt Urgell)

 El taller consistirà en un recorregut pel cançoner popular i tradicional dels països catalans i el repertori 
abastarà des de la balada tradicional fins a la jota, passant per l’havanera, la sardana cantada, les cobles de 
ronda o de pandero, els cants de treball, la cançó de bressol, la cançó de taverna,etc.

 També ens oferirà la possibilitat de practicar la polifonia i el cant a veus (terceres i sextes paral·leles, ús  
de bordons i baixos) de manera directa i intuïtiva. Es treballaran tècniques de memorització per tal de poder 
realitzar la interpretació final del repertori de memòria i amb total desimboltura. No és indispensable tenir 
coneixements musicals.

DESITJO INSCRIURE’M  AL TALLER DE CANÇÓ

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Retorneu-la, juntament amb el comprovant d’ingrés bancari, per correu electrònic a: 
escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat,  o per fax: 973 38 41 83

NOM …......................................................................  COGNOMS ...........................................................................................................

DOMICILI ......................................................................................................................................................................................................

POBLACIÓ ...................................................................................................................................................................  CP ........................

TELÈFON FIX ................................................................................ TELÈFON MÒBIL ............................................................................

ADREÇA ELECTRÒNICA ........................................................................................................................

DATA DE NAIXEMENT ...............................................

Pagament, en el moment de la inscripció.
Si la inscripció la feu el mes d’octubre, podreu pagar en dos terminis: octubre i novembre

Període d’inscripció: de l’1 al 31 d’octubre de 2013
Places limitades . No espereu al límit del període d’inscripció

Per fer efectiva la inscripció, caldrà que feu l’ingrés a: ASSOCIACIÓ CULTURAL TRAM
LA CAIXA     2100  1301  30  0200029694

CONCEPTE: NOM I COGNOMS  “TALLER DE CANÇÓ”

Confirmar la inscripció amb la tramesa del comprovant bancari  i aquesta butlleta

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Telèfon: 973 38 41 82 · Fax: 973 38 41 83

escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat


