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El Festival Mixtur, en col·laboració amb Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, obre la inscripció al
Taller de Clarinet Baix Mixtur 2017 com activitat vinculada al Festival Mixtur 2017, que se
celebrarà a Barcelona del 30 de març al 9 d’abril. El taller serà impartit per Harry Sparnaay.

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

El Taller de Clarinet Baix Mixtur 2017 serà impartit per: Harry

Sparnaay

El taller tindrà lloc els dies 6 i 8 d’abril i constarà de les activitats següents:


Una classe individual



Dues sessions de treball en format de cambra



Master class de clarinet baix



Durant el taller es treballaran obres de repertori contemporani i obres o Miniatures de
professors/participants del Taller de Composició i Experimentació Sonora.



Master Classes de composició impartides pels professors: Wolfgang Heiniger, Hèctor Parra
i Rodrigo Sigal.

La data límit per presentar-se a la convocatòria és el 15 de novembre de 2016. 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.

Participants actius: 130€
Participants oients: 80€
La matrícula inclou l’accés gratuït a totes les altres activitats i concerts del Festival Mixtur 2017 tant
per als estudiants actius com per als oients, incloent també les màster class del Taller de Composició
i Experimentació Sonora Mixtur 2017.
L’organització es posarà en contacte amb els seleccionats durant el mes de novembre, donant-los un
termini 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 termini
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

