PABLO CRUZ (PERCUSIÓN)

“Tambors que canten!”
Docent: Pablo Cruz, Professor de batería y percussió professional

Taller de combo de percussió tradicional d’arrel
per a nens i nenes.

PABLO CRUZ (PERCUSIÓN)

EL PROJECTE
Objectiu:
La percussió i la veu, són els 2 instruments més primitius i intuïtius de l'humanitat,
sempre s’ha cantat, i sempre s'ha acompanyat amb el primer que hi havia a mà, fent
així els primers tocs de percussió.
El ritme i el cant, és una cosa que tots en major o menor mesura portem dins, i aquí
s'intentarà donar curs a aquests elements.
La idea és fer que els nens, a més de passar una bona estona, aprenent les bases
fonamentals de la rítmica i de les tècniques dels instruments que es tocaran,
desenvolupin el treball en grup, la coordinació, la concentració i la memòria, entre
d'altres tants avantatges ja reconegudes que té l'estudi de la música i en particular
la percussió per a nens.
Es treballarà segons el nivell de cada grup, a manera didàctica i acadèmic al mateix
temps.
Els conceptes basics del taller:
•

Tècnica bàsica de cada instrument (segons edat i coneixements de cada nen)

•

Conceptes rítmics fonamentals per tocar cada instrument, i per tocar en grup.

•

Repertori adequat a cada edat per culminar la tasca artística i i l'acoblament de
veus i percussió.

Els grups:
La idea és fer una divisió de grups segons edats:
• Nivell 1- P4-P5
• Nivell 2- 1º-2º
• Nivell 3- 3º-4º
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El professor:
Pablo Cruz, resident des de fa 17 anys a Barcelona, originari d'Argentina.
Músic professional, bateria i percussionista des de 1990, porta 22 anys dedicats a la
docència amb nens, adults i grups.
Autor del llibre "El bombo legüero" (instrument de percussió Argentina) i músic en
actiu i com a tasca exclusiva com professional.
Pare de 2 nens a l'escola pública Fluvià, on va tenir l'oportunitat i el gust de donarlos tallers als nens a P3 i P5, i en la festa del dia de la música per Santa Cecília, on
va poder veure el molt que entusiasma els nens al món de la percussió i la música.
D'allí sorgeix aquesta proposta de poder donar com a activitat extraescolar la
percussió tradicional (és a dir, no Tabalers, no batucada), i això tant per a grups
d'alumnes per rangs d'edats, com també la proposta alternativa de fer el "taller en
família ", on a més, sigui un moment per gaudir, aprendre i compartir entre pares i
fills.

Detalls:
•

Llengua Vehicular: Català i/o castellà

•

Mida dels grups: mínim de 8 i màxim 12 (+-)
instruments que es tocaran:

•
-Bombos legüeros, cajón peruá i flamenc, tambors tradicionals ibérics, i accesoris de
percussió com panderos cuadrats, panderetas, udus, i percussió petita.

Proposta econòmica: (aquesta és una idea estimativa a valorar)
• Nens i nenes: (grups exclusius de nens): 30€/mensual des d'octubre fins a juny
(inclosos)per nen.
• Matrícula: Únicament el primer mes del primer any, es cobrarà 20€ de matrícula
per materials. (En cas que els nens continuïn els cursos següents, no es cobrarà
una alta vegada.
*els instruments són proveïts pel professor.

