VI TALLER DE RABAB I MÚSICA AFGANESA I ÍNDIA PER

DAUD KHAN SADOZAI

Daud Khan Sadozai va néixer a Kabul, Afganistan, l'any 1955. Va estudiar rabab amb un dels grans mestres de tots
els temps, Ustad Muhammad Umar. Més tard, va aprendre a tocar el sarod, instrument de l'Índia del Nord descendent
directe del rabab, de la mà del gran Ustad Amjad Ali Khan a Índia. Un avantpassat d'Amjad Ali Khan va portar el
rabab des de Ghazni (Afganistan) a Gwalior (Índia) i la seua família va desenvolupar el sarod a partir d'ell. Ustad
Amjad Ali Khan és la sisena generació d'aquesta família de músics (senia gharana).
Daud Khan actua freqüentment a Europa, EEUU i Índia i ha col laborat amb Ross Daly, Jordi Savall, Mawash i el
Kabul Ensemble, entre d'altres. A l'Índia fou guardonat amb el prestigiós premi Ustad Hazif Ali Khan els anys 1988 i
1995. A més, és el cap d'estudis de l'Acadèmia de Música Índia de Köln (Colònia, Alemanya), que fou fundada pel seu
mestre Ustad Amjad Ali Khan, i en la que continua amb el seu legat en l'ensenyament segons la seua tradició musical.
TALLER
1. UBICACIÓ
Aquesta vegada el taller tindrà lloc a la seu de l'Ateneu Cultural Cor Ciutat de Manises (L'Horta, País Valencià): C/ Fray
Salvador Mollar Ventura 7 Baix, 46940 Manises. Tel. 96 109 53 07. www.ateneuculturalcorciutatdemanises.com. Es
pot arribar en cotxe fàcilment des de qualsevol direcció seguint les indicacions de l'aeroport de Manises i entrant
després al poble.
En el mapa podeu vore també les dues estacions de metro més properes. És molt preferible baixar a la de Roses, ja que
la de l'aeroport té un suplement injustificamdamennt car i l'accés des d'ella, tot i ser més propera, és més complicat.

2. HORARIS
Divendres, 24 de maig de 2013: benvinguda als alumnes i concert de Daud Khan Sadozai i el seu grup a les 20:00
Dissabte, 25 de maig de 2013: 10:00-14:00/16:00-20:00
Diumenge, 26 de maig de 2013: 10:00-14:00/16:00-20:00
3. PREUS
L'assistència al taller té un preu de 100€. Estan incloses les classes i l'assistència al concert del dia 24. A diferència de
tallers anteriors de durada més llarga, no proveïm allotjament.
4. PAGAMENT
El pagament es realitza en mà directament al començar les classes a Manises.
5. CONTACTE
Per qualsevol dubte abans i durant el curs, podeu posar-vos en contacte directament amb Efrén:
Tel: (0034) 658 18 99 30. Correu electrònic: masdeflors@hotmail.com.
6. DADES TÈCNIQUES DEL TALLER
El curs està obert a tot tipus d'instrument. Si algú de vosaltres vol seguir el taller amb rabab i no disposa d'instrument,
en tenim alguns que podem prestar. Les classes de rabab es donaran amb el rabab afganès de tres cordes melòdiques
afinades SA: Do#, es a dir: 1ª corda: Sib, 2ª corda: Fa, 3ªcorda: Do. Bordons: Do# i Sol#.
És permés l'enregistrament de las classes en vídeo i àudio per ús personal.
Vos esperem!
Efrén López

