FORMACIÓ DE PROFESORAT

Curs de
Sensibilització
i introducció
al mètode
Edgar Willems
12 i 13 de gener de 2008
8 i 9 de novembre de 2008
Què és l’educació
musical Willems?
Es tracta de viure la Música d’una
manera natural i a la vegada
receptiva, activa i inventiva.
Dirigida a tothom, s’estigui dotats
o no a la Música i sigui quina sigui
l’edat.
Les seves finalitats són, a la vegada,
musicals, humanes i socials i
segueix una progressió pedagògica
constatada durant molts anys

Programa
Breu història.
Iniciació musical per impregnació.
Iniciació musical més conscient.
Curs de pre-solfeig i pre-instrumental
Solfeig viu.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
Cognoms i nom:
Data Naixement:
Adreça:

Eulàlia
Casso i Samsó

D.N.I :
Telèfon:
correu-e:
C.P.:
Localitat:
Provincia:
Estudis musicals
i titulació:

Directora de l’Escola d’Educació Musical Musicant
de Barcelona, es va diplomar en el Mètode Edgar
Willems l’any 1990 a Lyon tenint com a professors
a Jacques Chapuis i Béatrice Westphal,
principalment.

Altres cursos
semblants:

Activitat profesional:

La seva formació, però, parteix de la vivència, des
de ben petita, del Cant Coral, que la porta a l’estudi
de la veu així com de la direcció coral.
Des de l’obtenció del Diploma Pedagògic Willems,
ha dedicat la seva vida a aprofundir les bases
profundes de l’ideal willemscià a través de l’aplicació
quotidiana dels seus principis tan de la iniciació
com del solfeig i del cant coral.
Col·laboradora de Jacques Chapuis en els cursos
de formació per a l’obtenció del Diploma Professional
a Barcelona, és membre del Consell de Direcció,
en representació de Catalunya, de l’Associació
International d’Educació Musical Willems. Des de
l’agost del 2007 és Professora Didàctica dels Cursos
de Formació.

Adreçat a
Professors de música,
estudiants de
magisteri musical,
músics, etc.

Lloc de treball:a

Horari
Dissabte
de 9:30 h a 13:30 h
i de 16:00 h a 20:00 h
Diumenge
de 9:30 h a 13:30 h
Total.12 hores

S’inscriu al curs: Sensibilització i introducció al mètode Edgar Willems
Adjunta la quantitat de
eur, en concepte de matrícula:
Ingrés al compte núm. 2090 0370 45 0040031210 de la CAM

Preu
120 €
estudiants 100 €
preu socis d’UTEM 90 €

1 Envieu aquesta butlleta, degudamenta complementada, per correu
normal, a Utem Escola de Música, C/Vicari R. Belenguer 18 Baix, 46120
Alboraya (Valencia), junt a l’ingrés.

Opcions d’ enviament

Data límit d’inscripció:
10novembre
de gener de
de 2008
2008
6 de

2 Envieu aquesta butlleta, degudamenta complementada,
per correu electrònic a: info@utem.es
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