TALLER DE NEY I MÚSICA CLÀSSICA OTOMANA PER HRISTOS BARBAS

Hristos Barbas Neix a Tessalònica, Grècia en 1980. Des de menut estudia flauta de bec, música barroca,
harmonia i contrapunt, finalitzant els seus estudis de música occidental l'any 2002. Va estudiar
musicologia i etnomusicologia en el Departament de Música de la Universitat de Aristotelio ( Tessalònica) i
la School of Oriental and Asian Studies (Londres). Des del 2000 se centra en l'estudi del ney i la música
clàssica otomana junt amb destacats intèrprets a Grècia i Turquia: Ömer Erdoğdular, Markos Skoulios,
Panagiotis Neohoritis. Imparteix classes de ney i música otomana en la Universitat de Música Popular i
Tradicional d'Arta (Grècia), i també en la de Macedònia (Tessalònica, Grècia).
L'objectiu del taller és l'apropament pràctic a la música que sol interpretar-se amb el ney, tant en el
repertori secular com en el religiós. L'estil particular en el qual està enfocat es basa en la tradició oral dels
músics que pertanyen a la cultura mevlevi, així com en l'innovador estil que va sorgir durant el s. XX i
acostà el ney al que se suposa el model per a tot instrument en el marc de la música otomana: la veu
humana. Per aquest motiu el taller està adreçat no sols a intèrprets de ney si no també a cantants o
instrumentistes que toquen altres instruments capaços d'executar escales microtonals (violí, cello, ud,
tanbur......) i vullguen familiaritzar-se amb el makam turc.
TALLER
1. HORARIS
Dimecres, 13 de juny de 2012 12:00-14:00/16:00-20:00
Dijous, 14 de juny de 2012 11:00-14:00/16:00-20:00
Divendres, 15 de juny de 2012 11:00-14:00 (aquest dia només hi haurà sessió pel matí)
Dissabte, 16 de juny de 2012 11:00-14:00/16:00-20:00
Diumenge, 17 de juny de 2012 11:00-14:00/16:00-20:00
2. PREUS
L'assistència al taller té un preu de 150€. Estan incloses les 10 sessions de classes. Si no podeu assistir els
cinc dies, podeu consultar altres preus. El pagagment es realitza per transferència a nom de José Miguel
López al compte de Bancaixa: 2077 0079 15 1101928319
3. 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
4. UBICACIÓ
Aquesta vegada el taller tindrà lloc a una casa particular a la plaça Sagrat Cor de Jesús de Manises
(L'Horta, País Valencià). Es pot arribar fàcilment des de qualsevol direcció seguint les indicacions de
l'aeroport de Manises i entrant després al poble. Aquesta plaça es troba al bell mig del casc antic, molt a
prop de l'ajuntament.
Vos esperem!
Efrén López

www.efrenlopez.net

