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El percussionista Santi Serratosa.

El músic Santi Serratosa oferirà un taller de percussió corporal el
19 de juny a l’Escola Municipal de Música Torre Balada

Dimecres 13 de juny de 2018

La proposta és una de les activitats organitzades pel centre en el marc de la
Setmana cultural i de portes obertes que tindrà lloc del 18 al 21 de juny

El músic Santi Serratosa oferirà el proper dimarts, 19 de juny, un taller de percussió
corporal a l’Escola Municipal de Música Torre Balada,  en el marc de la Setmana
cultural i de portes obertes que el centre durà a terme la setmana vinent, del 18 al 21
de juny.

Serratosa es va graduar en música a l’Aula de Música Moderna del Conservatori del
Liceu, i va continuar els seus estudis superiors de bateria al Drummers Collective de
Nova York. A més, té el títol de Màster de Musicoteràpia per la UPF, i també ha
rebut formació en percussió corporal per part de diferents professors com Anna
Llombart i Stéphane Grosjean. Professor de bateria des de l’any 1994, actualment
imparteix cursos i tallers de percussió corporal amb la seva pròpia metodoliga, el
mètode SSM (Senyalització – Seqüenciació – Música). També forma mart de
l’equip de professors de música del Màster de Musicoteràpia de la UB, i col·labora
amb altres centres com la Universitat de Girona o l’Institut del Teatre.

Com a bateria, ha actuat i gravat amb moltes bandes des de l’any 1990, i en
l’actualitat forma part de grups com Astrio i Gossos. Com a percurssionista corporal
ha creat i dirigeix la SSM BigHand, i comparteix un projecte de duet amb Mariona
Castells.

El taller que oferirà dimarts a l’EMM Torre Balada començarà a les 18 h i és obert a
tota la ciutadania.

Una trentena d’activitats

A més de la proposta que anirà a càrrec de Santi Serratosa, l’Escola Municipal de
Música Torre Balada ha organitzat una trentena d’activitats. La programació és la
següent:

Dilluns 18 

16.45 h, 18 h, 19 h i 20 h: Tastets d’instruments (violí, piano, clarinet, bateria,
guitarra elèctrica)
17.00 h: La bateria “invisible”
17.15 h: Juguem amb cordes
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17.45 h: Juguem amb vent
18.00 h: Taller de tubs sonors
18.30 h: Taller d’orff
19.00 h: Audicions individuals i de cambra

Dimarts 19 

Dimecres 20 

16.45 h, 18 h, 19 h i 20 h: Tastets d’instruments (violí, piano, clarinet, flauta
travessera, baix elèctric, contrabaix, bateria)
17.15 h: Juguem amb cordes
17.45 h: Juguem amb vent
17.45 h: Assaig obert d’orquestra
18.15 h: Taller d’orff i tubs sonors
19.00 h: Audicions individuals i de cambra
19.00 h: Taller d’improvisació
19.45 h: Jam session 

Dijous 21 

Durant els quatre dies, les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música Torre
Balada estaran obertes a la ciutadania, i tothom està convidat a participar a les
diferents propostes que s’hi duran a terme. Cal tenir en compte que els horaris
previstos poden variar.
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