
dilluns, 24 de març de 2014

Alumnat de Ciències de l'Educació, a les audicions
escolars de l'Auditori

Aquest dimarts representen 'Quadres d'una exposició', amb la
Banda Municipal de Lleida
Alumnat de la Facultat de Ciències de l'Educació de la
Universitat de Lleida (UdL) participarà demà en les
audicions escolars a l'Auditori Enric Granados, juntament
amb la Banda Municipal de Lleida, en una activitat
programada per la regidoria d'Educació i Infància de la
Paeria. , del rus ModestQuadres d'una exposició
Mussorgski, es representarà en tres passis: a les 9.45h,
les 10.45h i les 15.30h.

L'audició és fruit del treball del Projecte Audisons [ 

 de la Facultat de Ciències dehttp://www.hermes.ice.udl.cat/wp-content/uploads/P6-Audisons-FCE-UdL-w1.pdf ]
l'Educació, que forma part del temari de l'assignatura de Didàctica de l'expressió artística, de la professora M.
Alba Herrera. Compta amb la col·laboració de la Banda Municipal, dirigida per Amadeu Urrea, i d'un grup
mestres en actiu del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. Les audicions tenen el patrocini d'Obra Social
Ibercaja.

Al segle XIX, Mussorgski va composar una suite de quinze quadres musicals després de visitar una exposició
de pintures del seu amic Viktor Hartmann, que havia mort l'any anterior. Es tracta d'un recorregut musical
imaginari a l'entorn de la col·lecció pictòrica. L'alumnat de la UdL ha treballat sobre 6 quadres d'aquesta obra: 

, , , , , i Els gnoms Les Tuileries El mercat de Limoges La cabana de Baba-Yaga Samuel Goldemberg i Schmuyle El
. Els nens i nenes treballen aspectes musicals com els tempos, l'estructura, el ritme o els instrumentsvell castell

en cadascuna de les escenes.

Un moment de l'audició / Foto: Antonio Romero
 

El "quadre" d'Els Gnoms és un dels 6 de la representació de
l'estudiantat / Foto: UdL
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Més informació

Guia didàctica de l'activitat [ 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.auditorienricgranados.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2FQuadres-duna-exposicio.pdf&ei=ExYwU6-FOajx0gXiv4CoBw&usg=AFQjCNFxA4zRXajb7Xqaxf6C6hOxpLSViA&bvm=bv.62922401,d.d2k&cad=rja
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