Horaris dels Tallers de Festa Major 2014
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- Si no hi ha un nombre mínim d’inscrits no es podrà fer
l’activitat.
- Preu soci fa referència a socis de l’Associació de Timbals i
Bestiari de Castellvell del Camp.
- Qui s’apunti a més d’un taller tindrà un descompte del 10% del
preu total de tots els cursos que faci.
- Podeu fer inscripció
inscripció on line a la pàgina web de timbalers.
- Data lí
límit per a fer les inscripcions 21 de juny de 2014.
timbalers.castellvelldelcamp@gmail.com
http://timbalers-castellvelldelcamp.blogspot.com.es/

La cultura popular és una eina excel·lent de creació, de
participació i d’identificació comunitària d’un poble. Amb els
Tallers de Festa Major volem oferir un espai per a treballar per la
cultura popular al voltant de la Festa Major de Castellvell del
Camp.
I com en la Festa, grans i petits som importants hem preparat
activitats adreçades a totes les edats. Animeu-vos a participar i
entre tots preparem la Festa Major.

Taller de batukada
Professor:
Professor: Roger Domínguez
• Durada 10 hores. Sessions de 1 hora.
• Preu 15€ soci/18€ no soci (no inclou
instrument).
• Edat a partir dels 12 anys.

Taller de Timbals tradicionals
Professor:
Professor: Titus Prats
• Durada 10 hores. Sessions de 1 hora.
• Preu 15€ soci/18€ no soci (no inclou
instrument).
• Edat a partir dels 4 fins els 12 anys

Taller de cant tradicional
Professora:
Professora Heura Gaya
• Durada 8 hores. Sessions de 1 hora.
• Preu 15€ soci/18€ no soci (inclou material).
• Dos grups
- Cant I: per a nens i nenes fins els 14 anys.
- Cant II: per a majors de 14 anys.
Taller de construcció
construcció d’un capgró
capgrós
Condueix Elisenda Segarra
• Durada 15 hores. Sessions de 2 hores.
• Preu 20€ soci/23€ no soci ( inclou material).
• Edat a partir dels 8 fins els 12 anys.

Taller de gralla
Professora:
Professora: Tat Torruella
• Durada 10 dies. Sessions de 1/2 hora
• Preu 15€ socis/18€ no soci (inclou partitures)
• Edat a partir dels 10 anys
- Gralla I: iniciació a la gralla
- Gralla II: Gralla avançada

Taller de Flabiol
Taller “Vull ser un Lluertó
Lluertó”
Condueix Jordi Vilella
• Durada 5 hores.
• Preu 15€ soci/18€ no soci (inclou
assegurança i material).
• Edat a partir dels 6 fins els 12 anys.

Professora:
Professora: Heura Gaya
• Durada 8 hores. Sessions de 1 hora.
• Preu 15 € soci/18€ no soci (inclou partitures, no
instrument)
• Edat a partir dels 6 anys fins els 12 anys
NOTA: Dibuixos d’en Valentí Gubianas del conte Lluert sense tu no podem de la
Maria Vilella, guanyador del 1r concurs de contes del Lluert

