Del 21 al 26 d’agost se celebra al Monestir de Montserrat el XXV Curset de
Formació per a Organistes d’Església

El curs intensiu de formació d’organistes
d’Església de Montserrat arriba a la 25a edició
Està adreçat a tots aquells que exerceixen d’organista en una comunitat
parroquial o religiosa, a estudiants i als qui presten un servei musical a la litúrgia
Montserrat, juliol de 2017. Del 21 al 26 d’agost se celebra a Montserrat la 25a edició del Curset de
Formació per a Organistes d’Església. S’ofereix a totes les diòcesis catalanes, amb el patronatge de
la Conferència Episcopal Tarraconense, la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes
(Ateneu Universitari Sant Pacià) i la Fundació Abadia de Montserrat 2025, i s’adreça a tots els qui
exerceixen d’organista en una comunitat parroquial o religiosa, a estudiants o organistes que volen
aprofundir el seu repertori i a qui, amb un o altre instrument, presten un servei musical a la litúrgia.
El nivell bàsic recomanat és el que correspon al Cicle mitjà de Grau Mitjà/Professional –el nivell mínim
de grau elemental o equivalent-. El temari, en diversos nivells, consta de: Teoria i pràctica de
l’acompanyament tonal i modal, tècnica organística, anàlisi musical, Litúrgia, repertori litúrgic i repertori
organístic (Grau Mitjà).
El curset també inclou activitats complementàries, com ara els concerts, amb entrada lliure, que
començaran a les 19.30h. Són els següents:
Dilluns 21
Dimecres 23
Divendres 25

Wolfgang Abendroth (amb l’Acadèmia Internacional de Música - Solsona)
Pau Riuró
Juan de la Rubia

La conferència porta per títol: Klangfarben, variacions pictòriques per a orquestra simfònica sobre l’obra
de Salvador Alibau, i anirà a càrrec de Carles Guinovart, compositor i professor de composició de
l’ESMUC.
Inscripcions i professorat del Curset d’organistes d’Església
El professorat està compost per: Ana Aguado, Ramon Oranias, Jordi-Agustí Piqué, Pau Riuró, Juan de
la Rubia, Pierre Vidal i Maria Antònia Virgili.
Els interessats a rebre informació poden trucar a la coordinadora del Curset: 626 924 414 (M. Dolors
Casanovas) o escriure-li un correu electrònic: mariadolorscasanovas@yahoo.es. Més informació a
www.organistesesglesia.net. Les places són limitades.
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