
 

 

           Taller de Guitarra amb Tillmann Reinbeck  

Festival Mixtur 2019 

 

El Festival Mixtur obre la inscripció del Taller de Guitarra Mixtur 2019 com activitat vinculada al Festival                 

Mixtur de Barcelona. El taller serà impartit per Tillmann Reinbeck, guitarrista del Aleph Gitarrenquartett. 

 

 

BASES  

Destinataris 

El taller està dirigit tant a estudiants de guitarra com a guitarristes professionals, sense límit d’edat ni de                  
nacionalitat, interessats en la interpretació del repertori actual. 

Professor del Taller 

El Taller de Guitarra Mixtur 2019 serà impartit per: 

Tillmann Reinbeck 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

El taller tindrà lloc entre els dies 25 i 28 d’abril i constarà de les activitats següents:  
- Una classe individual 
- Master class de guitarra 
- Els estudiants poden proposar qualsevol obra del repertori contemporani per treballar durant la seva classe                
individual, o bé una obra d'un dels professors del Taller de Composició i Experimentació Sonora Mixtur. 
- Assaig amb un dels participants del Taller de Composició. 
- Master Class de composició impartides pels professors: Bernhard Lang, Tristan Murail i Michael Obst. 
- Participació en concert amb dos obres, una de repertori del segle XX/XXI i una segunda obra proposta pel                   
Festival Mixtur amb mutu acord amb cada participant. 
 

 

 

INSCRIPCIÓ 

La data límit per presentar-se a la convocatòria és el 30 de Novembre de 2018 per a participar amb una                     
miniatura d’un participant del Taller de Composició i 15 de desembre de 2018 per a la participació general.                  
Caldrà omplir el formulari en línia que es troba a www.mixturbcn.com, adjuntant un currículum i un enllaç cap                  
a un vídeo on el candidat interpreti una obra del repertori contemporani. 

 

 

 

http://www.tillmann-reinbeck.de/
http://www.mixturbcn.com/


 

 

 

MATRÍCULA 

Participants actius: 160€€ 

La matrícula inclou l’accés gratuït a totes les altres activitats i concerts del Festival Mixtur. 

 
L’organització es posarà en contacte amb els seleccionats durant el mes de desembre, donant-los un plaç per                 
confirmar la seva assistència mitjançant el pagament de la matrícula i l’enviament del comprovant de               
transferència a convocatories@mixturbcn.com. En cas que no es respecti el plaç establert, s’oferirà la plaça a                
la següent persona seleccionada en llista d’espera. 
 

 
La participació a la convocatòria implica l‘acceptació total d’aquestes bases. 

 

 
 
 

Contacte: convocatories@mixturbcn.com 

Les activitats es desenvoluparan a  Fabra i Coats - Fàbrica de Creació (Barcelona). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://fabraicoats.bcn.cat/

