
IV	Curs	de	direcció	de	banda	a	Sella.	
	
Amb	els	mestres	Pablo	Marqués	i	José	Vicente	Algado	i	amb	classes	magistrals	de	
Tobias	Gossmann	,	David	Payà	i	Miquel	Morales.	
	
La	Unió	Musical	l’Aurora	de	Sella		en	col·laboració	amb	la	Universitat	d’Alacant	
organitza	el	IV	Curs	de	Direcció	per	a	Banda	amb	la	intenció	de	passar	uns	dies	
formatius	d’alta	exigència	i	donar	la	oportunitat	a	directors	en	formació	d’ampliar	
horitzons	musicals	en	les	seves	carreres.	Serà	a	Sella,	del	11	al	15	de	juliol	de	
2022.	
	
Per	a	aquesta	4ta	edició	volem	continuar	creixent	i	hem	decidit	contar	amb	la	
figura	de		Pablo	Marqués	Mestre	,Professor	de	Direcció	al	Conservatori	Superior	de	
Música	de	Castilla	la	Mancha	i	Director	titular	de	la	Unió	Musical	de	Lliria	(entre	
altres).	També	continuarem	contant	amb	el	mestre	José	Vicente	Algado	(C.A.C	
Agost	,	Ateneu	de	La	Vila	Joiosa,	UMPO,	etc)	donant-li	continuïtat	a	la	meravellosa	
experiència	de	la	tercera	edició.	
	A	mes	la	Universitat	d’Alacant	ens	brinda	un	any	mes	la	oportunitat	de	treballar	
amb	Tobias	Gossmann	(Director	de	la	OFUA)	en	una	Masterclass	i	un	assaig	amb	la	
banda	i	els	alumnes.		
Contarem	també	amb	David	Payà	Egea	(Director	de	bandes	com	l’Agrupació	
Musical	de	Ontinyent	,	la	Unió	Musical	de	Busot	o	l’Ateneu		Musical	de	Cocentaina)	
que	ens	farà	una	xarrada	sobre	la	música	festera	des	de	l’origen	fins	a	l’actualitat.	
	I	per	a	acabar	Miquel	Morales	(	Director	de	la	UMA	i	Compositor)	ens	farà	una	
exposició	sobre	l’obra	per	a	banda	i	trompa	solista	“One	steap	from	heaven”	i	que	
s’estrenarà	al	mateix	curs.	
	
Com	a	gran	novetat	del	curs	es	faran		pràctiques	amb	un	Octet	de	vent	2	vesprades	
i	els	alumnes	participaran	de	una	sessió	de	gravació	amb	ell.		
	
El	repertori	que	es	treballarà	amb	la	banda	i	que	es	facilitarà	des	de	la	organització		
serà	el	següent:	
	

- Las	Arenas	................................................Manuel	Morales	
- Mother	Earth............................................David	Maslanka	
- One	steap	from	heaven.........................	Miquel	Morales	
- First	Suite	for	Military	Band..............Gustav	Holst	
- Armenian	Dances	(Part1)...................Alfred	Reed	
- Danzas	Guerreras	“Principe	Igor”..Aleksandr	Borodin	

	

I amb l’Octet: 

- Serenata kv. 388.............................. W.A. Mozart 

 

 



El curs comptarà amb un màxim de deu(10) alumnes actius i fins a dotze (12) oients. Es 
molt recomanable que els alumnes porten els seus instruments per a les pràctiques amb 
ensemble i també si es possible portar càmera de vídeo per a gravar les pràctiques i el 
concert. 

Les places s’assignaran  per rigorós ordre de inscripció. 

El preu total del curs serà de 240€ per als alumnes ACTIUS i 90€ per als OIENTS. Per 
a la reserva de plaça, a qualsevol de les 2 modalitats haurà que abonar 60€ a la 
inscripció (els alumnes  abonaran la resta, abans del inici del curs). 

Des de la organització del curs volem facilitar-vos l’estància a Sella buscant allotjament 
a les cases rurals i amb tot allò que estiga relacionat amb l’allotjament al mateix poble. 
Un cop matriculats, podeu trucar al telèfon 699313721 o enviar un correu a 
direccio@umlaurora.org, per a sol·licitar aquest servei. 

Per a qualsevol consulta adicional sobre el curs: direccio@umlaurora.org 

 

Continguts: 

1- La tècnica de direcció. 
2- L’estudi de la partitura 
3- L’expressió a través del gest 
4- Anàlisis formal i harmònic. 
5- Instrumentació 
6- La direcció de banda 
7- La direcció d’orquestra 
8- La sessió de gravació. 
9- La música festera 
10- L’educació auditiva. 

 

PLANNING 

Dilluns 11 

Matí 

- Presentació del Curs 
- Sessió tècnica amb Jose Algado 
- Sessió analítica amb Jose Algado 

Vesprada 

- Xarrada sobre “La Música Festera” amb David Payà. 
- Exposició de l’obra per a banda i trompa “One steap from heaven” amb Miquel 

Morales. 



Nit 

- Sessió pràctica amb la banda. Jose Algado 

 

Dimarts 12 

Matí 

- Sessió analítica (Octet) amb Pablo Marqués 
- Sessió Tècnica (Octet) amb Pablo Marqués 

 

Vesprada 

- Sessió pràctica (Octet) amb Pablo Marqués. 
- Sessió tècnica (Banda) amb Pablo Marqués 

 

Nit 

- Sessió pràctica amb la banda. Pablo Marqués i Jose Algado 

 

 

Dimecres 13 

Matí 

- Sessió analítica (Banda) amb Jose Algado . 
- Sessió tècnica (Banda) amb Jose Algado. 

 

Vesprada 

- Masterclass amb Tobias Gossmann 
- Sessió tècnica amb Tobias Gossmann 

Nit 

- Sessió pràctica amb la banda amb Tobias Gossmann i Jose Algado. 

 



Dijous 14 

Matí 

- Visualització i anàlisis de vídeos de les pràctiques amb Pablo Marqués. 
- Sessió tècnica (Octet) amb Pablo Marqués. 

Vesprada 

- Sessió de Gravació Octet amb Pablo Marqués . 
- Sessió tècnica (Banda) amb Pablo Marqués. 

Nit 

- Sessió pràctica amb la banda. Pablo Marqués. 

 

Divendres 15 

Matí 

- Visualització i anàlisis de vídeos de les pràctiques amb Jose Algado i Pablo 
Marqués. 

- Conclusions finals , entrega de diplomes i clausura. 

Dinar de germanor 

 

Nit 

CONCERT AMB LA BANDA DIRIGIT PELS ALUMNES DEL CURS 

 

 

	
	


