


 
Mestre de trompeta 

José Rodríguez Ramos 

Conserv. Profrofesional De Santiago de Compostela 

Mestre de trombón 

Alberto Urrexto 

Orquestra sinfónica de bilbao 

Pianista acompañante 

Paula Gago Otero 

Obxectivos do curso: 
 

 Traballo e perfecionamento dunha  

posición corporal que permita respirar  con  

naturalidade e que favoreza una  correcta colo-

cación do instrumento. 

 
 

 Estudio do control do aire mediante a técnica 

da  
    respiración diafragmática. 

 

 Análise e control dos músculos que  

 forman a embocadura de maneira que  

 posibilite una correcta emisión, afinación,   

    articulación e flexibilidade do son. 

 
 

 Coñecemento das características,  

 posibilidades sonoras e a técnica do  

 instrumento e saber utilizalas dentro das esi-

xencias   

do nivel, tanto na nterpretación individual co-

mo de  

 conxunto. 

 
 Utilizar con autonomía progresivamente maior 

os      coñecementos musicais para solucionar 

cuestión relacionadas coa interpretación: dixi-
tación, articulación, fraseo,  etc… 

 
II concurso de xóvenes intérpretes 

 
Este ano contamos de novo  cun estímulo dentro do “IV 

Curso de Música Romaría Vikinga 2011, Catoira”, 

como é o II Concurso de Xóvenes Intérpretes, patroci-

nado pola tenda de música Gallery Trumpets. Tódo-los 

alumnos e alumnas matriculados no curso teñen derei-

to a participar no Concurso, estándo éste dividido en 

dúas categorías: maiores de 18 anos e menores de 

18 anos, otorgando un primeiro (Cheque regalo por va-

lor de 100€ para gastar na tenda de música Gallery 

Trumpets) e un segundo premio (Cheque regalo por va-

lor de 50€ para gastar na mesma tenda), en ámba-las 

dúas categorías. O tribunal estará integrado polos dous 

mestres que imparten o curso.  

  Datas e horarios 

 O Curso comezará o Luns día 18 de Xullo ás 10 da 

mañá, sendo a presentación no Local da Escola  

   Municipal de Música, Avenida Eloy Domínguez. 
 

 Ás 10:30 comezarán as clases ata as 2 da tarde.  

 

 O resto dos días o Curso comezará ás 10 da mañá 

ata as 2 da tarde. 

 

 Polas tardes as clases serán de 16:30 a 19:30. 

 

 O Curso rematará o Xoves 21 de Xullo, ca entrega 

de Diplomas os asistentes, e cun concerto de Clausu-
ra do mesmo. 

Este ano, contamos tódolos días con diferentes 
eventos (charlas e concertos) despois de rema-
tar as clases. 

     Actividades dentro do Curso: 

Charla sobre a percepción na Música. 

Concerto de Alberto Urretxo, e exposición de  

instrumentos da casa Stomvi e da tenda de  

música Gallery Trumpets. 

 
Prezos do curso 

 

  Alumnos/as Activos: 85€. (12 Prazas) 

  Alumnos/as Oíntes: 40€.  (Sen Límite) 

 

Mandar un xiro postal ca cantidade corresponden-

te e máis o resgardo do xiro xunto co boletín de  

Inscrición,  á dirección da Esmu. Municipal de  

Catoira, (Avda. Eloy Domínguez  s/n, 36612  

Catoira) 

                antes do 15 de Xullo 

     Datos persoais dos alumnos/as: 

 

 

Nome e Apelidos: 

Dirección: 

Teléfono: 

Especialidade: 

E-mail: (EN MAIÚSCULAS) 

 

    

 

       Foto  para  

        Archivo 

Data de Nacemento: 

Nivel Académico Musical: 

 

Esmu:  

 

 

Conservatorio: 

  


