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I I FESTIVAL SONS DE LA MEDITERRÀNIA
FORMACIÓ
MUSICAL

DISSABTE 15 DE SETEMBRE DEL 2018
RITMES I MODES A LA TRADICIÓ ÀRAB. 10:00/12:00H CASA DE CULTURA
ABDELtif LOUZARi
Abdeltif Louzare és un músic multiinstrumentista d’origen marroquí, especialista en la música tradicional
de la seua cultura i un percussionista virtuós. El seu taller enfoca l’assimilació de ritmes i modes de la
tradició popular del Marroc, que són el mirall i l’herència de la música andalusí, cultivada i
desenvolupada en el nostre Al-Àndalus medieval.

CANTS SEFARDITES AL MEDITERRANI. 12:00/14:00H CASA DE CULTURA
MARA Aranda
Mara Aranda és una de les intèrprets vocalistes valencianes més reconeguda dins i fora de les nostres
fronteres. Investigadora i intèrpret de música sefardita ens transmetrà cançons i romances senzilles i
les maneres diferents d’acompanyar-les amb instruments de percussió simples.

CORDÒFONS MEDIEVALS DE LA PENÍNSULA. 15:00/17:00H CASA DE CULTURA
JOTA MARTINEZ
Jota Martínez és un especialista en instruments de corda de la tradició medieval peninsular. Més de 25
anys de trajectòria professional l’han convertit en un ambaixador internacional. Amb ell analitzarem
la importància dels cordòfons medievals en l’acompanyament vocal, així com les afinacions, els modes,
els recursos i els estils.
Inscripció 10 euros per taller - 20 euros abonament a tres tallers: us podeu inscriure personalment a la casa municipal de cultura o també ho podeu
fer al telèfon 966456200 i a través del correu electrònic, a l'adreça culturapedreguer@gmail.com (fins al 15 de septembre). el nombre màxim
d'alumnes és de 20 per taller.dades necessàries: nom, edat, telèfon, adreça electrònica, instrument. Qualsevol taller el pots realitzar usant
el teu instrumenT

CONCERTS I
SARAUS
JOTA MARTINEZ ENSEMBLE
L'HERÈNCIA DE L'ESPANYA EXPULSADA
"UNA TROBADA AMB LA TRADICIÓ MUSICAL D'AL-àNDALUS I SEFARAD
mara aranda, abdeltif louzari i jota martinez
20:00h espai cultural de pedreguer preu 5 €
CERCAVILA DE DOLÇAINA I TABAL PER LA PLAÇA MAJOR I ELS CARRERS DEL VOLTANT A CÀRREC DE L'ALUMNAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 12:00H

