Mixtur, en col·laboració amb Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, obre la inscripció al Taller de Direcció
Mixtur 2018 com a activitat vinculada al Festival Mixtur 2018, que se celebrarà a Barcelona del 19 al 29
d'abril. El taller serà impartit pel director francès Pierre Roullier.

El taller s'adreça tant a estudiants de Direcció com a directors professionals, sense límit d’edat ni de
nacionalitat, interessats en la interpretació del repertori actual.

El Taller de Direcció Mixtur 2018 serà impartit per

Pierre Roullier

El taller tindrà lloc del 18 al 21 d’abril de 2018 i constarà de les activitats següents:
18 d'abril


10-13h: primera sessió de treball amb Pierre Roullier, sense intèrprets.



15-18h: segona sessió de treball amb Pierre Roullier i els músics de l'Ensemble 2e2m, on els
estudiants podran dirigir i posar en pràctica el treball realitzat en la primera sessió.

31 de març


10-19h: assistència als assaigs de l'Ensemble 2e2m. (la peça del repertori contemporani que es
treballarà durant el taller, serà part del programa del seu concert)



20h: Concert de l'Ensemble 2e2m dins del marc del Festival Mixtur 2018.

Altres activitats amb horari a determinar:


Master class amb Pierre Roullier oberta als estudiants de tots els tallers.



Master class amb Pascal Contet (Taller d'Acordió) oberta als estudiants de tots els tallers.



Conferències dels compositors Carola Bauckholt, João Pedro Oliveira i Rebecca Saunders,
professors del Taller de Composició i Experimentació Sonora.

* Les obres que es treballaran durant el taller, seran comunicades als estudiants admesos el dia abans la
fi del proper mes de gener.

La data límit per presentar-se a la convocatòria és el 20 de desembre de 2017. Caldrà omplir el formulari
en línia que es troba a www.mixturbcn.com, , adjuntant un currículum i un enllaç cap a un vídeo on el
candidat dirigeixi una obra, tant si és del repertori contemporani com si no.
Les places són limitades, s’acceptaran un màxim de 6 estudiants.

Participants actius: 130€
Participants oients: 80€

La matrícula inclou l’accés gratuït a les activitats i concerts del Festival Mixtur 2018 que se celebrin a Fabra
i Coats, tant per als estudiants actius com per als oients.
L’organització es posarà en contacte amb els seleccionats durant el mes de novembre, donant-los un
termini per confirmar la seva assistència mitjançant el pagament de la matrícula i l’enviament del
comprovant de transferència a convocatories@mixturbcn.com. En cas que no es respecti el termini
establert, s’oferirà la plaça a la següent persona seleccionada en llista d’espera.

Amb la col·laboració de:

Contacte: convocatories@mixturbcn.com
La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació total d'aquestes bases.

