
Inscripcions 35€ 

La  inscripció donarà dret a assistir al curs escollit com a alumne i participar en TOTS els altres 
actes i  classes  com a oient i  participar en els combos. L' organització es reserva el dret a 

cancel·lar o variar alguna de les activitats en funcion de la demanda. 

Matí

10.00h  Benvinguda. Taller de moviment i pulsació. COLECTIVA

11,00h  Cursos d'instrument

Borja (guitarra nyahbinghi)   o  Kalil (Guitarra Mandinga i 
Bambara) 
Marcel (Djembé) o Mansour (Carabassa)
Altres (baix, bateria, etc)

12,30h  Cursos d'instrument

Borja (guitarra nyahbinghi)   o  Kalil (Guitarra Mandinga i 
Bambara) 
Marcel (Djembé) o Mansour (Carabassa)
Altres (baix, bateria, etc)

14,00  Comemos

Tarda

15,30  Taller de grup, o Combo  COLECTIVA

20.00 Descans (prova de sò

Nit

Concert

21: 00  Orquestra Africana del Palau Alòs
22.00  Combos del Seminari
23:00 Jam " Bcn Africa All Stars" 

 
Improvisació a la música bamileke
Prof: Xumo Nunjo
Aquest curs explicarà la música d'un dels principals pobles del Camerun, el poble Bamileke. Alguns dels seus ritmes, 
com interpretar-los, el paper dels diferents instruments i com expressar-se com a individu o improvisar a través d'ell. 

Producció dins la música africana
Prof: Xumo Nunjo
Conscienciar l'alumne sobre alguns dels conceptes que articulen la música africana, què es considera important i què 
no, com gravar, mesclar o produir la música tenint en compte el referent cultural, i a qui va dirigit. 
+ INFO   

La guitarra en la música Bàmbara 
Prof: Kalildaf Sangaré
La música Bàmbara és la música dels transhumans Tuareg del Sahara occidental. Alguns dels artistes mes coneguts 
d'aquest gènere  són Ali Farka Touré o Oumou Sangaré , la música dels quals ens evoca al blues pel seu marcat caràcter 
pentatònic i ternari. En el curs aprendrem a través d'exemples quines són les característiques d'aquest estil, com pensar 
els temps i algunes de les tècniques, escales i digitacions mes utilitzades.

La guitarra mandinga
Prof: Kalildaf Sangaré
La música Mandinga ocupa  diferents països  com Guinea Konacry, Mali, Costa d'Ivori o  Senegal. Els seus instruments 
de referència són la Kora i el Balafon, estils i tècnica que han estat copiades i interpretades pels guitarristes en el procés 
de modernització d'aquesta música. En el curs veurem com acompanyar correctament alguns temes tradicionals. 

+ INFO   

http://aspiaf.wordpress.com/seminari/kalildaf-sangare/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/xumo-nunjo/


Percussió i dansa:  La música de Costa de Marfil
Prof: Marcel Zamble
Professor de Djembe.  Per  extreure el millor so de l'instrument és essencial treballar la posició de les mans, i de la mateixa 
manera perquè existeixi una bona compenetració i harmonia a l'hora d'acompanyar altres músics o ballarins, es fonamental 
treballar el ritme, ja que és el paper més importants del Djembe tant en l'acompanyament com en l'elaboració de solos.  

+ INFO   

La guitarra nyahbinghi i els origens africanos del reggae 
Prof: Borja AlSel
En el curs es treballarà la funció de la guitarra en el  reggae africà i les seves arrels. Es proposaran diferents formes 
d'acompanyaments i com desenvolupar veus usant les principals escales i arpegis. També s'explicarà la nomenclatura típica 
del gènere com  ara què és el “One Shot”, el “Riddim”, el  “Drum and Bass”, el “Mix”, o el “PullUp”.  També s'explicarà com 
desenvolupar solos dins l'estil. 

+ INFO 

El baix en la música africana
Prof: a determinar
El paper del baix en la música africana és fonamental, ja que assumeix les funcions del tambor greu. Com és el seu lloc en 
el soukouss, l'mbalax, la marrabenta o la música shona? . En el curs es treballessin diferents tècniques de fingerpicking així 
com les digitacions mes habituals i propostes de training d'escales i altres matèries

+ INFO 

La música afro mandinga de la Casamance
Prof: Lundiang Colong
La carabassa és l'instrument a través del qual ens introduirem a un estil de música tradicional del sud de Senegal, la 
Casamance. Aquesta música de ritme viu es troba present en moltes tradicions i cerimònies per celebrar ocasions especials 
de la vida de la comunitat. 

+ INFO 

 

Més informació
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/
http://www.facebook.com/associacio.aspiaf

Inscripcions: 
Palau Alòs.           C/ St. Pere més baix, 55 Barcelona        Tel: 932 681 224 
(tardes)

Organitza:  

Associació per a la promoció i la integració dels artistes africans    

     

http://www.facebook.com/associacio.aspiaf
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/lundiang-colong/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/borja-asel/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/marcel-zamble/

