
Repertori amb banda de música:
• Concierto Nº2, Op.114 para 2 clarinetes, de F. Mendelssohn
• “Cádiz” (Suite Española) de Isaac Albéniz
• “Sinfonía fantástica” (Vals) de Héctor Berlioz

• “Variaciones sobre un tono medieval” de Norman dello Joio
•  “El Milagro de la Vida” (2º mto.), de Bernardo Adam Ferrero
•  “Danses Armènies” (1ª parte) de Alfred Reed

* L’Organització del curs facilitarà els materials
   de les classes del curs a tots el alumnes inscrits.

Destinataris:
El curs comptarà amb un màxim de deu (10) alumnes actius i fins a vint (20) 
oients.

Els alumnes actius (10) seran preferentment, titulats superiors o que estiguen 
cursant alguna especialitat superior. Els alumnes oients (20) seran titulats 
professionals o estudiants d’últim curs d’Ensenyaments Professionals.

Inscripció:
Per formalitzar la inscripció s’haurà d’omplir el FULL D’INSCRIPCIÓ disponible 
ONLINE en:
www.unionmusicalonda.com/cursodedireccion 

I enviar el resguard d’ingrés del pagament de la reserva de matrícula (80€ / 40€ 
per als membres de la Unió Musical Sta. Cecília d’Onda), al correu electrònic: 
info@unionmusicalonda.com.
Nº de compte: ES38 3134 3499 9320 3196 9328 (Caixa Rural)

El termini d’inscripció finalitzarà el 2 de Febrer de 2018. L’admissió serà per 
rigorós ordre d’inscripció.

Finalitzat el plaç, als alumnes admesos se’ls comunicarà per mail la seva con-
dició d’Actius o Oients. Els alumnes seleccionats hauran de fer el pagament 
del curs complet (200€ els ACTIUS i 60€ els OIENTS) abans del 16 de Febrer 
de 2018 per confirmar la seva plaça

www.unionmusicalonda.com/cursodedireccion



Professorat:

La Unió Musical Santa Cecilia d’Onda organitza el primer curs formatiu integral de 
direcció de la província de Castelló, que engloba les tècniques d’estudi, anàlisi i 
orquestració amb diferents professors especialistes, a més de facilitar el més important 
i imprescindible en el camí d’un director, el treball continu, assaig i interpretació amb 
una gran banda de música a cada sessió i en concert.

El curs consistirà en classes col·lectives i pràctiques amb la Banda de Música a cada 
sessió, tres vegades per setmana en un total de 7 dies alterns des de les 18 hores, del 
19 de Febrer al 3 de Març. A la fi nalització del curs es lliurarà un diploma acreditatiu 
de realització (35 hores).

Es durà a terme en les dependències (Centre d’Estudis Musicals i Auditori de la socie-
tat “Unió Musical Santa Cecília”) al carrer Cervantes, 35 – 37 d’Onda.

Lluís Sanjaime Meseguer
Director del Curs

Rafael Sanz Espert
Dtor. Banda Municipal de 
Madrid

Bernardo Adam Ferrero
Profesor d’Anàlisi i Orquestració

Fernando Bonete Piqueras
Dtor. Banda Municipal de Valencia

Daniel Gómez Asensio
Coordinador del Curs i Director musical

Calendari:

Dilluns 19 de Febrer
• 18-20h Presentació i classe de direcció
“Repertori i plantilles internacionals de les agrupacions de vent”
• 20’30-22’30h  Pràctica amb Banda: Concert de Mendelssohn

Dijous 22 de Febrer
• 18-19’30h Classe d’anàlisi i orquestració

Anàlisi: “Piece of mind” Dana Wilson
Orquestració: “Àlbum de la joventut” Robert Schumann

• 20-21’30h Tertúlia a càrrec de FERNANDO BONETE PIQUERAS
Temàtica: “La elecció de programes en les Bandes de Música”

• 22-24h Pràctica amb Banda: Dances Armènies
Divendres 23 de Febrer

• 18-20h Classe d’anàlisi i direcció
“Simfonia fantàstica” (Vals) Héctor Berlioz

• 20’30-22’30h Pràctica amb Banda
Dilluns 26 de Febrer

• 18-20h Classe d’anàlisi i direcció
“Variacions sobre un to medieval” Norman dello Joio

• 20’30-22’30h Pràctica amb Banda
Dijous 1 de Març

• 18-19’30h Classe d’anàlisi i orquestració
Anàlisi: “El miracle de la vida” B. Adam Ferrero
Orquestració: “Cádiz” (Piano) Isaac Albéniz

• 20-21’30h Tertúlia a càrrec de RAFAEL SANZ ESPERT
Temàtica: “La Biosophia de la Direcció”

• 22-24h Pràctica amb Banda
Divendres 2 de Març

• 18-19’30h Classe d’anàlisi i direcció
“Serenata” Richard Strauss

• 20’30-22’30h CONCERT (amb gravació)
Dissabte 3 de Març

• 10-11’30h Classe d’anàlisis i orquestració
Anàlisis: “Divertiment” Manuel Palau
Orquestració: “Variacions en Sol major” W. A. Mozart

• 12-14h Classe de direcció
• 18’30-20’30h  CONCERT (amb gravació)

I Curs de  Direcció, Anàlisi i Orquestració
per a banda de música


