La inscripció serà efectiva una vegada que l'ESCOLA DE MÚSICA
TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA haja rebut per correu
electrònic i sempre fins l´1/6/2016, el butlletí d'inscripció degudament
emplenat i la còpia de l'ingrés de la matrícula a:

info@esmutrad-valencia.com
CONDICIONS DEL TALLER





S´acceptarà un nombre màxim de 20 alumnes actius, tot
admetent qualsevol nombre d'alumnes oients.
L'organització atorgarà diplomes d'assistència a tots aquells
alumnes actius presents en el 80% de l'horari de classe.
Als no admesos se'ls reintegrarà l'import abonat.
En cas que no es cobrisca el contingent mínim s'informarà a
cadascun dels matriculats i se'ls retornarà l'import abonat.

Més informació
Tel. 618 13 79 63
info@esmutrad-valencia.com

(signatura)

□
OIENT

□
ACTIU

Nº C/C: ES23 2100 4364 6702 0013 4605
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

A ......................................................................a..............de......................de 20 ..

Diumenge 5 de juny de 2016
10.00 a 14.00
Classe
14.00 a 16.00
- pausa 16.00 a 20.00
Classe

L'ingrés de l'import del curs haurà d'efectuar-se a favor de l'ESCOLA DE
MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA en “La Caixa”

S'INSCRIU COM ALUMNE:

Dissabte 4 de juny de 2016
10.00 a 14.00
Classe
14.00 a 16.00
- pausa 16.00 a 20.00
Classe

- DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 1 de juny de 2016 -

C.P.: ........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Divendres 3 de juny de 2016
15.30
Presentació oficial dels TALLERS D´ESTIU 2016
16.00 a 20.00
Classe

* S'hi estableix un descompte del 10% per als socis de l'ESMUTRAD.

ESTUDIS MUSICALS REALITZATS: ............................................................................................................................................................

PLANIFICACIÓ

140 €*
160 €*
180 €*
70 €*

CORREU ELECTRÒNIC: ...........................................

Aquest taller està adreçat a estudiants i professionals de qualsevol nivell
i tipus de formació. Són benvingut tot tipus d'instruments capaços de
reproduir intervals no temperats.
Es recomana un mínim nivell de solfeig, així com de domini del propi
instrument.

Alumnes actius:

Del 28 d'abril al 4 de maig:

Del 5 de maig al 15 de maig:

Del 16 de maig a l’1 de juny:
Alumnes oients:

TELÈFONS: …………………………/ …………………………….

• Makams bàsics
• Ornamentació
• Intervàl·lica
• Diferents estils
• Ritmes de mètrica irregular (7/8, 9/8, 10/8...)
• L'ús de la improvisació (taksim)

La matrícula té diversos preus en funció de la data d'inscripció:

DATA NAIXEMENT:……. :...........................................

El taller tindrà una duració de vint hores i se centrarà en els diferents
estils i aspectes de la música turca tant clàssica com popular, i el sistema
modal dins el qual s'emmarca, anomenat Makam. Mitjançant la
interpretació de peces preses d'aquests repertoris s'analitzen les
característiques tècniques, melòdiques i estilístiques de la música turca,
que després podem fins i tot adaptar a qualsevol altre estil:

INSCRIPCIÓ I PREUS

ADREÇA: ...................................................................

L'objectiu d'aquest taller és l'apropament pràctic a la música turca
basada en el sistema del Makam, tant en el seu repertori popular com en
el clàssic. El taller, organitzat per l'Escola de Música Tradicional de la
Ciutat de València (ESMUTRAD) en col·laboració amb el músic valencià
Efrén López, està adreçat a tot tipus d'instrumentistes i cantants que
vulguen familiaritzar-se amb aquests sons. És aconsellable, tot i que no
imprescindible, tindre nocions de solfeig i un mínim domini del propi
instrument.

València

D.N.I.:.......................

DESCRIPCIÓ I CONTINGUTS DEL TALLER

46018

NOM: .....................
.......................
LOCALITAT: .........................................

C/Músic Ayllón, s/n

COGNOMS: ......................................................................................

Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València (ESMUTRAD)
(Instal.lacions del CEIP Sector Aéreo)

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ

2a EDICIÓ DELS "TALLERS D´ESTIU"
TALLER DE MAKAM I MÚSICA CLÀSSICA I POPULAR TURCA

LLOC DE CELEBRACIÓ

ESMUTRAD 2a EDICIÓ DELS TALLERS D’ESTIU: TALLER DE MAKAM I MÚSICA CLÀSSICA I POPULAR TURCA

L'ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
organitza, amb la col·laboració d'EFRÉN LÓPEZ, la:

ORGANITZA

MUHITTIN KEMAL TEMEL

TALLERS D´ESTIU
2a Edició
"Taller de makam i música clàssica i
popular turca"

Muhittin Kemal Temel va nàixer a
Karlsruhe,
Alemanya,
prenent
contacte amb la música per primera
vegada als cinc anys. Sota la
supervisió del compositor i udista
Ismet Alpaslan va aprendre els
fonaments de la música clàssica turca.
Des del 1992 toca el kanun (saltiri
pinçat turc), instrument que comença
a estudiar de la mà d'Eyüp Firat.
Posteriorment aprofundeix en el
coneixement de l'instrument amb el
virtuós Göksel Baktagir.
Des del 2007 participa en tallers de
l'escola de música Labyrinth a Creta,
inicialment com a alumne de Göksel
Baktagir i més tard com a professor. A
Creta Muhittin Kemal Temel treballa
amb alguns dels noms més reeixits de la música modal com ara Ross
Daly, Kelly Thoma, Sokratis Sinopoulos, Efrén López o Zohar Fresco.
Durant aquest període amplia encara més el seu horitzó pel que fa a la
tècnica i musicalitat a través del kanun.
El 2008 va fundar junt amb artistes de l'Acadèmia de Música Oriental a
Mannheim, Alemanya. Allà es dedica a l'ensenyament del kanun, la
teoria del Makam turc i el cant. Dins d'aquest marc col·labora amb els
mestres Derya Turkan, Murat Aydemir i Yurdal Tokcan en diversos
projectes.

PATROCINA

COL·LABORA

Professor:

MUHITTIN KEMAL TEMEL

Per tal d'aprofundir en el seu coneixement de la música clàssica europea
estudia musicologia a la Universitat Goethe de Frankfurt des de 2012.
Actualment treballa en el seu llibre "Introducció a la Teoria del Makam
Turc".
Des de 2014 forma part del projecte "Lamekan" com a intèrpret de
kanun. Al març de 2014 va col·laborar amb l'Orquestra Simfònica de la
WDR alemanya en el projecte Kelebek, on, a més de peces turques
tradicionals, també es va interpretar l'obra “Young Person´s Guide” de
Benjamin Britten. En aquest projecte, juntament amb els instruments
turcs es van introduir els de l'orquestra simfònica occidental. Aquest
projecte va ser realitzat com una pel·lícula documental i posat a
disposició a les escoles de música tota d'Alemanya, sent guardonat amb
el Premi Alemany de Ràdio en 2014. Des de l'estiu de 2015 Muhittin
Kemal Temel ha estat ensenyant en el primer institut de música popular
del món a l'Acadèmia Mannheim. Com a membre d'aquesta institució va
complir el seu somni de promoure les condicions perquè els estudiants
puguen instruir-se en la música oriental a Alemanya i Europa d'una forma
rigorosa.
El 2015 va traduir a l'alemany el llibre "Makam guide" de Murat Aydemir.

EFRÉN LÓPEZ
www.efrenlopez.net

Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València
C/ Músic Ayllón s/n - València
Telf.: 618 137 963
Correu electrònic: info@esmutrad-valencia.com
www.esmutrad-valencia.com
www.facebook.com/EsmutradValencia

ESMUTRAD
C/Músic Ayllón, s/n
València
3, 4 i 5 de juny de 2016

