TALLER D’IMPROVISACIÓ
AMB JOËLLE LÉANDRE

El Festival Mixtur obre la inscripció del Taller d'Improvisació Mixtur 2020 com activitat vinculada al
Festival Mixtur de Barcelona. El taller serà impartit per Joëlle Léandre.

BASES
Destinataris
El taller està dirigit tant a estudiants com profesionals, sense límit d’edat ni de nacionalitat,
interessats en la improvisació actual.
Professora del Taller

El Taller d’Improvisació Mixtur 2020 serà impartit per
la contrabaixista, improvisadora i compositora francesa:
Joëlle Léandre

PROGRAMA GENERAL
El taller tindrà lloc del dia 22 al 25 d'abril.
Joëlle Léandre adaptarà els continguts del taller al número de persones inscrites i als instruments
que toquin.
El taller constarà de 3 sessions de treball (els dies 22, 23 i 24 d’abril de 10h00 a 13h00) i d’un concert
final que formarà part de la programació oficial del Festival Mixtur 2020 (el dia 25 d’abril entre les
10h00 i les 13h30).
Durant els dies del taller, Joëlle Léandre impartirà una Màster Class on presentarà el seu treball
com a improvisadora i compositora.
Les Màster Class dels professors dels altres tallers també fan part del programa. Aquestes
presentacions tindran lloc durant els dies del Taller d’Improvisació i seran a càrrec dels compositors
Chaya Czernowin, Martín Matalón i Elena Mendoza.

INSCRIPCIÓ
La data límit per presentar-se a la convocatòria és
el dia 15 de desembre de 2019.
Caldrà omplir el formulari en línia que es troba a
www.mixturbcn.com, indicant l’instrument i
adjuntant un currículum i un enllaç cap a un vídeo
on el candidat realitzi una improvisació.

MATRÍCULA
Participants actius: 140€
Participants oients: 80€
La matrícula inclou l’accés gratuït, tant per als
estudiants actius com per als oients, a totes les
altres activitats i concerts del Festival Mixtur 2020
que se celebrin a Fabra i Coats-Fàbrica de Creació.
L’organització es posarà en contacte amb els
seleccionats durant el mes de gener.

La participació a la convocatòria implica
l‘acceptació total d’aquestes bases.
Contacte: workshops@mixturbcn.com

Les activitats es desenvoluparan a Fabra i Coats Fàbrica de Creació (Barcelona).

