
TARIFAS CURSOS DE VERÁN

Alumnos do Conservatorio Exentos

Curso de 5 horas 10,00 €

Curso de máis de 5 ata 10 horas 15,00 €

Curso de máis de 10 ata 15 horas 20,00 €

Curso de máis de 15 horas 25,00 €
O pago realizarase mediante ingreso bancario na seguinte 
conta: "ES08-2080-0065-31-3040007168"
Teléfono de información: 981 667 798

   2017



Curso de Práctica orquestral
Nivel: Grao Profesional ou equivalente.
Datas: Do 21 ao 28 de xullo de 10:00 a 13:00 horas.
Traballo individual, seccionais e tutti. Posible concerto ao remate
do curso.
Profesor: Antonio Suárez Saavedra 

Curso de fundamentos mecánicos e mantemento do
Saxofón
Nivel: Grao Elemental e Profesional de Saxofón ou equivalente.
Datas: 3 e 4 de xullo de 10:30 a 13:30 horas.
Traballarase:  Construcción  do  saxofón,  achegamento  ao
mecanismo e resolución de pequenos problemas.
Profesor: Alberto García Noguerol.

Cursos de Piano

*Piano a catro mans: Alumnos de Grao Profesional
Límite de prazas: 10 alumnos.
Datas: Do 3 de xullo ao 7 de xullo de 9:30 a 12:30 horas.
Traballarase  repertorio  pianístico  escrito  para  catro  mans,
traballar en conxunto e mellorar a lectura a primeira vista.
Profesora: Elena González.
*Achegamento ao piano: ese gran descoñecido. 
Alumnado  de  todas  as  especialidades  agás  piano,  que
promocione a 3º de grao profesional onde comezarán coa nova
materia  de  piano complementario  e  alumnado  de  Piano
Complementario de todolos niveis para profundizar na materia.
Límite de prazas: mínimo de alumnos 4 e máximo 14
Datas: Do 24 ao 30 de agosto de 10:30 a 13:30 horas.
Profesor: Manuel Rosende.

Curso de Harmonía moderna e improvisación
Nivel: Grao Profesional ou equivalentes.
Datas:  10 e 11 de xullo de 11:00 a 14:00  horas.
Límite de prazas: 15 alumnos.
Traballaranse:  Relación  escala-acorde,utilización  das  notas
escalares e cromáticas, uitilización das tensións dispoñibles para
cada acorde e traballo rítmico. 
Profesor: Iván Doval Méndez

Curso: Técnica vocal aplicada ao canto 
Dirixido a todos aqueles que desexan coñecer e gozar o mundo
do canto 
Datas:.Os días 3, 5, 10 e 12 de xullo en horario de mañá e tarde.
O curso se baseará en facer chegar aos futuros cantantes unha 
guía teórica e práctica, a fin de mellorar a súa  calidade e saúde 
vocal
Profesora: Victoria Álvarez

Curso de improvisación e interpretación para dúos de
Violoncello
Nivel: Grao Elemental e Grao Profesional ou equivalente de Cello.
Datas  Do 3 ao 7 de xullo de 11:00 a 14:00 horas.
Límite de prazas: 12 alumnos.
1.-Aprender bases hamónicas e rítmicas.
2.-Improvisación melódica sobre bases harmónicas.
3.- Interpretación de dúos.
Profesor: Joaquín García Soto

Curso de Técnica e interpretación de Violín
Nivel: Graos Elemental e Profesional ou equivalentes.
Límite de prazas: 15 alumnos.
Datas: Do 3 ao 7 de xullo de 10:30 a 13:30horas.
Profesora: Teresa Dieste.

Curso “ Pequena Percusión”
Nivel: Graos Elemental e Profesional ou equivalentes.
Instrumentos, técnicas, estilos, ritmos e repertorio.
Datas:12 e 13 de xullo de 10:30 a 13:00 horas.
Profesor: Miguel Paz

Curso de “Música concreta e Música Electrónica”
Realización  de  talleres  nos  que  experimentaremos  coas
posibilidades da música concreta ( a partir da edición de sons
gravados) e da música electrónica (desde un sintetizador).
Datas:  Do 10 ao 14 de xullo de 10:00 a 13:00  horas.
Profesor: Vicente Castro Alonso


