
XI Jornades d’Instruments Populars Dénia 2011

La dolçaina i el tabal han representat des de fa segles, la parella
instrumental més popular i més arrelada a la cultura dels nostres
pobles. Tanmateix, i des de la dècada dels vuitanta al segle XX,
començaren a formar-se grups de dolçaines, colles de gent que com a
reivindicació dels nostres arrels empraren les dolçaines com a altaveus
d’una forma d’entendre la nostra cultura. Aquells grups creixeren i es
proliferaren arreu el territori tot constituint als nostres dies una eina
de formació i de difusió cultural ben important. Però és clar, passar de
d’individualisme a la col·lectivitat evidencia la necessitat de comptar
amb algú que puga dirigir el grup, que a banda de conèixer els
instruments (dolçaines i percussions) sàpiga enllestir el treball de
conjunt. Es per això que hem volgut organitzar un curs de direcció
musical destinat a tots aquells interessats en aquesta tasca, on es
pretén donar informació de tots els aspectes formatius que ha de
englobar la persona que vulgui dirigir un grup: tècnica de direcció,
anàlisi interpretatiu de partitures, coneixement de repertori i didàctica
d’assaig. Amb el Concert de Cloenda, els alumnes posen en pràctica i en
públic una bona part del que s’ha treballat durant les jornades.

Programa

Ramón GARCIA SOLER (1971) LA LLIGASA
(Marxa Cristiana, 2002)

Director :

Mario ROIG VILA SOMNI ANDALUZ
(Fantasia, 2006)

Menció d’Honor al IV Concurs de Composició “Música al Castell” de Dénia
Director :

Antonio DE LA ASUNCIÓN SANT ANTONI
1r. Premi III Concurs de Composició “Poble de Muro”

1. Vida i Temptacions
Director :
2. La Festa
Director :

J. Vicent EGEA INSA (1961) ALS XAFIGUEIROS
(Marxa Mora, 1988)

Director :

José R. PASCUAL VILAPLANA (1971) U.P.G.
(Cercavila-Marxa, 2009)

Director :

José R. PASCUAL VILAPLANA PALAFOX
(Marxa Cristiana, 2008)

Director :

José R. PASCUAL VILAPLANA GERMANIES
(Suite, 2003)

1. La Crida
Director :
2. La Pregària
Director :
3. La Contenda
Director :



Organitza :

Col·labora:

CONCERT DE CLOENDA

I CURS DE DIRECCIÓ MUSICAL

per a Colles de Dolçainers i Tabaleters

Professor:
José Rafael Pascual-Vilaplana

Colla Pilot :

Diumenge 24 de juliol de 2011 a les 20:00 h.
Teatre Auditori Centre Social

XI JORNADES D’INSTRUMENTS POPULARS DÉNIA

22, 23 i 24 de juliol de 2011
Teatre Auditori Centre Social

C/ Calderón, 4 - Dénia


