INTRODUCCIÓ
Si hem d'escollir un signe en comú que uneix a tots els nostres pobles,
probablement escolliríem la música de banda, fins i tot per sobre de la
mateixa llengua valenciana. En qualsevol poble o ciutat trobem bandes de
música que mantenen el nostre patrimoni cultural i ens permeten
omunicar-nos amb un mateix llenguatge i interessos comuns.
cINTRODUCCIÓ
També Benassal, el nostre poble a l'interior de l'extrem nord de Castelló té
una llarga tradició musical. Malgrat ser un poble relativament xicotet,
compta amb una banda de 50 músics i més de 120 anys d'història amb
diversos compositors il·lustres com a Perfecto i Desiderio Artola. Com a
moltes altres, la nostra banda ha intentat evolucionar els últims anys i hem
participat en diversos certàmens i concerts que ens han obligat a millorar i
ha reforçat encara més la nostra afició per la música.
Amb l'organització del Primer Curs de Direcció volem donar un altre pas
endavant i ajudar als nous directors a completar la seua formació amb dos
magnífics professors: Teo Aparicio i Henrie Adams. Al mateix temps, la
banda té molt a aprendre tant dels professors com dels alumnes del curs
de Directors i per tant també demanem la vostra col·laboració per a poder
seguir millorant amb vosaltres.
Benassal a l'estiu és un poble agradable on trobareu un ambient relaxat i
estimulant per al curs i on també podreu fer moltes altres activitats si us
animeu a compartir uns dies amb nosaltres. Tots els integrants de la banda
desitgem passar uns dies junts amb vosaltres gaudint de la música en les
classes i assajos i també en els sopars i vetlades nocturnes asseguts en
les terrasses dels carrers de Benassal. De qualsevol forma, la banda farà
tot el possible perquè la vostra estada siga profitosa i, quan ens trobem en
algun certamen o concert, pugueu recordar positivament el Primer Curs
de Direcció de Banda de Benassal.

Óscar Vives,
president banda de musica Font d´En Segures Benassal.

OBJECTIUS DEL CURS
- Conèixer la figura del director d'orquestra i la seua funció en la
interpretació musical.
- Aprofundir en la formació dels directors de banda tant a nivell tècnic com
a pedagògic per a un millor desenvolupament en la seua tasca davant
les formacions amateurs.
- Estudiar les distintes escoles de direcció de banda existents en diferents
països i que van lligades a les peculiaritats de les bandes de cada lloc.
- Estudiar la història del repertori original per a banda i de la seua utilització
sociocultural en els nostres pobles. Conèixer l'ús de la banda en la
cultura musical contemporània: des de la pedagogia al món artístic.
- Estudiar diferents tècniques d'orquestració aplicades al món de les
bandes de música des d'un punt de vista didàctic i pràctic.

REQUISITS D´ ADMISSIÓ
S'acceptaran un màxim de 8 alumnes actius, sent il·limitat el nombre
d'alumnes oients.
Si la direcció del curs rebera més sol·licituds d'alumnes actius de les
disposades en les bases, el professor del curs, atenent al Currículum vitae
dels alumnes, escollirà a aquells que considere oportú per a ser alumnes
actius. Els alumnes que, havent-se matriculat com a alumnes actius, no
anaren seleccionats tindran dues opcions: reemborsar-los la part
proporcional i passar a ser alumnes oients o, reemborsar-los la totalitat de
la matrícula quedant automàticament anul·lada la mateixa.
L'organització del curs atorgarà diplomes d'assistència a tots aquells
alumnes presents en el 80% de l'horari de classe.

PROGRAMA DEL CURS: CLASSES TEÒRIQUES
- La figura del director.
- Estudi de la tècnica gestual de base. Pràctica d'exercicis
quironòmics.
- Anàlisi de Partitures. L'anàlisi com a origen de la interpretació.
- Tècnica d'estudi d'una partitura. Planificació d'un assaig. Afinació
i organologia.
- La programació en una banda de música amateur. Motivació i
evolució d'una formació instrumental.
- L'orquestració en l'orquestra de vents: particularitats i densitats
resultants.
- El llenguatge per a banda en el segle XXI: tradició o modernitat.

REPERTORI DE LES CLASSES PRÀCTIQUES
- Rafael Talens Pelló, Cançons de mare.
- Teo Aparicio Barberán, Portraits of Spain
- Desiderio Artola Tena, Acuarela Tropical.
- Teo Aparicio Barberán, A bandolero story.
- Alfred Reed, Second Suite for band.
- Arturo Márquez, Danzón nº 2.

PLANIFICACIÓ DEL CURS
DILLUNS 28 DE JULIOL
16:30h, Presentació del Curs.
17:00 a 20:30h, classe teòrica amb Henrie Adams.
22:00 a 00:00h, classe pràctica amb la banda de Benassal.
DIMARTS 29 DE JULIOL
17:00 a 20:30h, classe teòrica amb Teo Aparicio.
22:00 a 00:00h, classe pràctica amb la banda de Benassal.
DIMECRES 30 DE JULIOL
10:00 a 13:30h, classe teòrica amb Teo Aparicio.
17:00 a 20:30h, classe teòrica amb Henrie Adams.
22:00 a 00:00h, classe pràctica amb la banda de Benassal.
DIJOUS 31 DE JULIOL
17:00 a 20:30h, classe teòrica amb Henrie Adams.
22:00 a 00:00h, classe pràctica amb la banda de Benassal.
DIVENDRES 1 D´AGOST
10:00 a 13:30h, classe teòrica amb Henrie Adams.
19:30 a 21:00h, Assaig General.
22:30h, Concert de clausura. Lliurament de diplomes.

INSCRIPCIÓ
Alumne ACTIU: 200€

I

MATRÍCULA
Alumne OIENT: 100€

Documentació necessària per a la matrícula:
Buttlletí d´ inscripció degudament emplenat
Curriculum Vitae amb Fotografia
Fotocòpia del D.N.I.
Justificant Bancari de l´ Ingrés de Matrícula, indicant:
Beneficiari: BANDA DE MÚSICA DE BENASSAL.
C onc e p t e: " I CU RS D E D IRECC I Ó DE B A N D A " , N om i Co g n o ms.
Número de compter CAJAMAR: ES98 3058 7347 9727 2000 0699

La inscripció, tant per als alumnes actius com a oients, es tancarà el
dissabte 5 de juliol de 2014.
Les sol·licituds juntament amb el justificant bancari de l'ingrés s'enviaran
en format electrònic a l'adreça: cursdirectorsbenassal@gmail.com, o per
correu postal a: Banda de música Font d'en *Segures - Pl. Don Blasco, 3
12160 Benassal
L'organització facilitarà a l'alumnat que ho desitge una còpia impresa del guió
de les partitures que formen part del repertori d'aquest curs.

ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ
L'organització del curs ha concertat amb diversos hotels propers a la
realització del curs, l'allotjament de l'alumnat amb tarifes especials
(indicar en la reserva de l'habitació, via telefònica):
Hotel La Piqueta, tel.: 964 44 40 99 www.hotellapiqueta.com
Hotel, Hostal y Arpartamentos Roig, tel.: 964 43 10 87 www.hotelroig.com
Hotel Los Pinos, tel.: 964 43 13 11 www.lospinosbenassal.com
Hotel La Castellana, tel.: 964 44 40 17 www.hotel-lacastellana.net
Hotel Novella, tel.: 964 43 10 94 www.hoteldemontañanovella.com

CONTACTE
Per a qualsevol dubte o aclariment posar-se en contacte:
via mail: cursdirectorsbenassal@gmail.com
via telefònica: 692 200 926.

HENRIE ADAMS- www.henrieadams.com
Va nàixer en *Thorn (Holanda), va estudiar oboè i
direcció al Conservatori de Maastricht amb Antón
* K e r s j e s , L u k a s * Vi s i P i e r r e * K u i j p e r s .
Ha assistit a classes magistrals de direcció
d'orquestra amb Pierre *Dervaux i Enrique García
Asensio
Ha dirigit, com a director titular, l'orquestra de *camera
“*Sinfonietta” de Maastricht i les bandes simfòniques
“La Unió” de *Heythuysen i “*Eendracht” de *Meyel, i
la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana (19921999).

Com a convidat, la Banda Simfònica “Real” de l'Haia , la Banda Simfònica
de “els *Guides” de Brussel·les, *Internacionale *Bläzerwoche *St. Moritz
(Suïssa), la Banda Simfònica Municipal de Madrid, la Banda Municipal de
La Corunya, la Banda Municipal d'Alacant, la Banda Juvenil de la
Comunitat de Castella i Lleó (*JOBACIL), La Banda i Orquestra Simfònica
del Conservatori de Santiago de Compostel·la, així com "*The *Pórtland
Festival *Orchestra" (EUA), l'Orquestra Simfònica de *Limburg,
l'Orq ues tr a de Va lènc ia, l'Or ques tra Simfònic a d'E xtrema dura,
l'Orquestra Simfònica de Bilbao i l'Orquestra Simfònica de Castelló, etc.
Des de l'any 2007 dirigeix les trobades de la Banda Simfònica del
Conservatori Superior de Las Palmas i Tenerife.
Henrie Adams ha impartit com a professor diversos cursos de direcció
d'Orquestra i Banda a Madrid, *Lalin, Tenerife, Bunyol, Milà, *Rotterdam
etc.
L'any 1989 va ser nomenat director titular de la Banda Simfònica i
l'Or ques t ra de la Soc iet at Mus ic al “ La Art í s t ic a” de Buny ol.
Al juliol de l'any 2001 va guanyar al capdavant d'aquesta banda el títol de
“Campió Mundial” en el W.M.C. de *Kerkrade (Holanda) aconseguint la
màxima puntuació en la secció de concert.
La seua extensa discografia compta amb més de 30 CD's gravats amb
diverses orquestres i bandes simfòniques
Al gener de l'any 2008 va ser nomenat Director Principal de l'Orquestra
telicló.
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TEO APARICIO BARBERÁN www.teoaparicio.com
Naix a Énguera (València) començant els seus
estudis en la banda del seu poble de la mà de M.
Vidal triant com a instrument el saxòfon.
Estudia en els conservatoris de Xàtiva, Carcaixent,
i Superior de València, aconseguint dos Mencions
d'Honor en el grau mitjà i superior en el Concurs per
a premi extraordinari. Paral·lelament als seus
estudis de saxòfon, estudia contrabaix, piano,
harmonia, contrapunt, fuga, composició i direcció
d'orquestra.
Durant tres anys assisteix a Girona, als cursos de direcció d'orquestra
amb Bruno *Membrey i de composició i orquestració amb *Carl *Schahter.
El compositor i director Bernardo Adam Ferrero contribueix a la seua
formació a més del compositor alcoià Luis Blanes, vertader mentor en la
seua carrera musical.
En el seu catàleg d'obres cal destacar treballs com “El Amluleto Mágico”,
“El Sorior y la orden de Uclés”, “El Bosque Quemado” (Obra obligada en la
I Secció del Certamen Provincial de Bandes l'any 96), “*Saxadhu“,
“Memorias de la Cabaña” (Obra obligada en el Certamen Internacional de
Bandes de Música Ciutat de València 1.999 en la seua Primera Secció),
“*Asgard” (Simfonia *núm 1), “Recordando a Degrain“ (Obra obligada en
la 2º Secció del Certamen de la Comunitat Valenciana any 2003) i “Música
para Vientos y percusión” orquestració de l'obra de L. Blanes (Obra
obligada en la Secció Especial del Certamen Internacional de València
any 2003). “The Mime” per a orquestra simfònica i dues trompes
(encarregada per a la 36a trobada internacional de trompa València 2004
-) i la seua obra “*States of Mind”, segona de les seues simfonies per a
banda gravada recentment a Bèlgica. A més és autor de més dun centenar
d'obres per a diverses plantilles *camerístiques.
La seua música ha sigut editada per Piles, *Tot *per l'aire, Ed. *Albadoc i
per la prestigiosa editorial belga *Beriato.
La seua música ha sigut interpretada a Àustria, Alemanya, França,
Portugal, Japó, Estats Units, Suïssa, Bèlgica, Costa Rica i en el prestigiós
Certamen Internacional de *Kerkrade (Holanda).

Ha sigut director titular de les bandes d'Énguera, la Font de la Figuera,
Banda Simfònica de Vilanova de Castelló, Banda Simfònica de l'A. m.
“L'Amistat” de Quart de Poblet, i de la Unió Musical d'Alaquàs aconseguint
al capdavant de les mateixes diferents premis en diferents certàmens.
També ha sigut fundador i primer director de l'orquestra de cambra
”Gaspar * Cas sadó ” i dire c tor d e l a * K am e rata *Orqu est ale .
Com a director convidat ha realitzat concerts amb l'O.M. de Montserrat,
Orquestra de cambra de L'*Ampurdà, *Ensemble i Cor M. Palau, Banda
“Lira *Saguntina”, Banda Simfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament
Banda Primitiva de Llíria, Banda Municipal de Palma de Mallorca, Banda
Municipal d'Alacant, Banda simfònica “L'artística” de Bunyol, Orquestra
Simfònica d'Albacete, Banda Municipal de València, Banda Municipal de
la Corunya i la Banda Simfònica del Ministeri de Defensa Rus. És director
honorífic de la Banda Simfònica “L'Entusiasta” de Benifairó de la
Valldigna.
En 2012 se li concedeix el premi *EUTERPE a la millor creació simfònica
atorgat per la *FSMCV.
Ha dirigit diferents agrupacions en diferents països d'Europa (França,
Portugal, Bèlgica, Alemanya, Cuba, Costa Rica etc). A més, durant els
anys 2008-2009 ha impartit classes de direcció i orquestració en diferents
tallers organitzats pel ministeri de cultura de Colòmbia, i conferències en
escoles i universitats tan prestigioses com *Berklee (Campus València) o
l'Acadèmia Superior de Música *Gnesins (Moscou).
Ha participat com a membre de tribunal en concursos de Composició i
d'Interpretació tant a nivell nacional i internacional.
També és membre, com a compositor de la W.A.S.B.I (*World *Asociation
*Symphonic *Bands *and *Ensembles i de CO.SI.CO.VA. (Compositors
Simfònics Valencians) i membre numerari de la Il·lustre Acadèmia de la
Música Valenciana. En les temporades 2007 a 2009 ha sigut titular de la
banda simfònica de la F.S.M.C.V.En la actualidad es profesor d'Análisi i
Direcció en diversos cursos especiatlitzats i director titular de la U.M. Sta.
Cecilia d'Enguera i de la banda sinfònica Primitiva Setabense de Xàtiva.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN/BUTLLETÍ D´INSCRIPCIÓ

Apellidos/Cognoms: _________________________________________________________

Nombre/Nom: ______________________ Fecha nacimiento/Data de Naixement: ___ / ___ /_____

Dirección/Adreça:__________________________________________________________________

Población/Població: _________________________________________C.P.: __________________

Provincia/Província: ____________________Teléfonos/Telèfons : ____________ / ____________

Alumno Oyente/Alumne Oient: [

] 100 €

E-mail: ___________________________________________________________________________

] 200 €

Marcar sólo una opción/Marcar sols una opció:
Alumno Activo/Alumne Actiu : [

Autorizo a la Banda de Música Font d'en Segures de Benassal a publicar fotos, vídeo y audio
realizados durante el I Curso de dirección de Benassal.

Autoritze a la Banda de Música Font d´En Segures de Benassal a publicar fotos, vídeo i audio
realitzats durant el I Curs de Direcció de Benassal.

ORGANIZA/ORGANITZA

PATROCINA

