33è CURS D’INTERPRETACIÓ MUSICAL DE RIPOLL
del 16 al 24 de juliol de 2022 a Ripoll

Un any més es convoca el Curs d’interpretació musical de Ripoll en la seva 33a
edició del 16 al 24 de juliol de 2022.
El claustre de professors està compost pels següents professors:

PIANO

Daniel Ligorio

Conservatori Superior del Liceu
El Musical de Bellaterra (cap de departament)

VIOLONCEL

Joan Antoni
Pich

Conservatori de Badalona
IEA Oriol Martorell

VIOLA

Mariona Oliu

Conservatori Professional de Música de
Sabadell

VIOLÍ

Marta Cardona

El Musical de Bellaterra

MÚSICA DE CAMBRA

Eva Curto

Aula Musical (Olot)

MASTERCLASS
“DOMINIQUE HOPPENOT”

Josep Lluís Puig

Conservatori Professional de Música de
Sabadell (ex-director)

PIANISTES
ACOMPANYANTS

Marí
María AlonsoAlonsoAllende
Marc Romero

Conservatori Superior del Liceu
Temps de Música (Figueres)

Què ofereix?
El Curs va dirigit a estudiants de piano, violí, viola i violoncel de grau mig o
superior, tot i que també és possible la inscripció d’alumnes de l’última etapa
de grau elemental.
Cada jornada del curs s’estructura en classes individuals i classes de música
de cambra en petits grups. L’horari lectiu és de 10 a 13:30 hores i de 16:00 a
19:30 hores, amb classes distribuïdes durant aquest horari segons el número
d’inscrits per cada instrument.

A més, els dies 16 i 17 el violinista Josep Lluís Puig oferirà una masterclass
sobre l’Escola de Dominique Hoppenot “El violí interior”, dirigit principalment a
violinistes, però obert també a tots els instrumentistes de corda.
El número màxim d’inscrits per instrument és de 10 alumnes. Cada professor
d’instrument organitzarà el seu grup una vegada tancada la inscripció i
comunicarà els horaris de classe individual el dia de l’arribada dels alumnes.
Per a les classes de música de cambra, es formaran grups amb els diferents
instruments del curs, que es trobaran cada dia per a assajar el repertori que
se’ls proposarà. Es comunicarà l’horari de les diferents formacions en
començar el curs. És molt important que al formulari d’inscripció s’indiqui si
l’alumne vol participar als grups de cambra a fi de facilitar la formació dels
grups, la tria del repertori i per a fer arribar als pianistes les partitures amb
antelació.
Les classes d’instrument i de música de cambra es distribueixen entre les
aules de l’escola de música (escola salesiana de Ripoll), les aules annexes de
la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll (edifici al costat de l’escola salesiana) i la
sala Abat Senjust (espai ubicat als baixos de l’Ajuntament de Ripoll).
Els alumnes disposaran d’aules d’assaig a l’escola de música durant tot el dia,
per a poder estudiar quan no tinguin classe. Els horaris d’assaig amb els
pianistes repertoristes s’acordaran amb ells durant el transcurs de les
primeres classes.

En quines dates es fa el curs?

El curs de música de Ripoll comença el dia 16 de juliol i acaba el 24 de juliol
amb les audicions dels alumnes.
La rebuda dels alumnes es farà dissabte 16 de juliol a les 12.00 del migdia al
pati de l’escola salesiana de Ripoll (C/ de les Vinyes, 1) i les classes
començaran el mateix dissabte a la tarda.
Dissabte 23 de juliol a les 17.00h tindrà lloc l’audició dels alumnes de música
de cambra al claustre del monestir de Ripoll. Diumenge 24 de juliol es faran
les audicions d’alumnes d’instruments individuals al claustre del monestir de
Ripoll, distribuïdes en una sessió de matí a les 11.30h i una altra a les 17.00h. Al
migdia s’oferirà un dinar conjunt al pati de l’escola salesiana per a les famílies
que hi vulguin participar.

On s’allotgen els alumnes?
Hi ha disponibles aprox. 35 places d’allotjament en residència amb pensió
completa. Els alumnes es distribueixen entre la residència de l’escola
salesiana de Ripoll (C/ de les Vinyes, 1) i la residència del Centre de
tecnificació esportiva de Ripoll (Av. del Ripollès, 1) i els àpats es fan tots al
menjador de l’escola salesiana de Ripoll.
Els alumnes allotjats en residència amb pensió completa compten amb un
servei de monitors, que els acompanyen fora de l’horari lectiu. Les residències
són un espai lliure de fum i alcohol, exclusiu per a alumnes, on es respectaran
les hores de silenci i de descans.
Els alumnes que no necessitin allotjament a Ripoll tenen la possibilitat de
participar en els àpats conjunts del grup i triar entre esmorzar, dinar i sopar.
També és possible l’allotjament en hotels o allotjaments turístics de la
comarca i participar als àpats de la resta d’alumnes a la residència.

Com es fa la inscripció?
Per a inscriure’s al curs, caldrà abonar la matrícula del curs al compte ES26
2100 8124 7823 0007 7977 (Caixabank, Ripoll. Titular: Amics de la Música de
Ripoll) i omplir aquest formulari.
En el moment de fer la inscripció s’hauran de telecarregar els següents
documents:
-

Fitxa de permisos omplerta i signada per les famílies/tutors dels
alumnes (descarregueu-la aquí)
Còpia de la targeta sanitària dels alumnes
Comprovant del pagament de la matrícula

Més endavant demanarem als alumnes que ens facin arribar una còpia
escanejada de les 2 o 3 peces de repertori que vulguin treballar durant el
curs i que puguin presentar en una de les audicions.
La devolució de l’import de la matrícula només serà possible en cas de força
major.

Què cal portar?
Els alumnes que s’allotgin a la residència hauran de portar el següent:
-

Tovalloles de bany
Necesser amb estris de bany
Cantimplora
Jocs de taula
Muda per a les audicions
Diners de butxaca

Els alumnes
d’instrument de corda
hauran de portar:
- Faristol
- Cordes de recanvi
- Partitures impreses
per als pianistes
acompanyants

Els alumnes de piano hauran de
portar:
- Tres còpies impreses de les
partitures que vulguin treballar a
classe
- Partitures de cambra impreses
(que se’ls enviaran amb antelació per
correu electrònic)

Preus






Matrícula: 270€
Allotjament amb pensió completa: 400€
Dinar o sopar: 12€
Esmorzar: 5,70€
Matrícula + allotjament + pensió
completa: 670€

Contacte: amics.musica.ripoll@gmail.com

