ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE SANTA CRISTINA D’ARO

Us escric per dir-vos que des de l'EMM de Santa Cristina d'Aro estem engegant una
iniciativa de formació de Combos de Jazz per adults.
Sabem que tenim pares d'alumnes nostres que toquen instruments i també molts pares
d'alumnes de l'Escola Pedralta. Tenim la sort de tenir com a professors de l'EMM en Xavi
Torrent i en David Bayés. Per qui vulgui saber qui son, una simple recerca al google us
exemplificarà la talla d'aquests dos músics que tenim ben a prop de nosaltres. Ells seran els
encarregats de dur a terme la coordinació dels combos que es formin. Els grups han de ser de
entre 4 a 6 participants i el preu que l'escola ofereix per ara és de 15€ al mes, amb un
assaig/classe setmanal d'una hora de durada. Es dividiran els grups d'acord amb nivell
instrumental de cada alumne.
Ja se sap, però mai sobra dir que un Combo és la combinació de varis músics i en el cas del
jazz, el combo o grup clàssic és el de piano, baix i bateria, podent afegir-se un instrument
solista com el saxo, el clarinet, la trompeta, la veu, o qualsevol altre instrument. L'objectiu clar
és aprendre a tocar en grup, on cada membre te una funció específica, que no és el mateix que
tocar sol. També conèixer un repertori específic i l'estil del gènere que toques son les fites a
conquerir. Potser el més important és aprendre a escoltar i així desenvolupar la percepció
auditiva.
Ja en un segon nivell de la dinàmica del combo es treballa el llenguatge de cada estil, patrons
rítmics, posicions dels acords (pels instruments harmònics com el piano i la guitarra), anàlisi
harmònic, escales, improvisació (solos), etc..
Els que esteu interessats podeu contestar a aquest mateix correu o trucar al telèfon 628198091.
Feu-ne difusió entre els vostres amics, familiars, coneguts. Quant més som, millor ens ho
passarem.
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