
Tallers Infantil de Creativitat i Composició Musical.
DURADA: 8/15 hores (Classes ó Intensius) | CAPACITAT GRUPS: 5-15 nens | EDAT: Conviuen nens de 3 a 9 anys.
Contractació oberta amb dates a convenir amb el centre educatiu: Primavera, Estiu, Tardor i Hivern de 2018.

Cont ingut  de l  cu r s :

Presentacions
Introducció a la composició
Sons D.O. 
Elecció de la temàtica

Introducció a la poesia
El·laboració de la lletra
Ritmes i jocs
Dibuixant la melodia

Quins instruments?
Acords i colors
Interpretacio de la Cançó
Gravació de la Cançó

A partir del concepte “Can-Sons de Denominació d’Orígen” la compositora Victòria de Clascà inicia un Taller 
de Composició per Nens. La cantant convida a fer cançons als més petits en un viatge creatiu i apassionant. 
Mitjançant l’experiència, els jocs i històries, els mateixos nens aniran definint la lletra i la música d’una cançó. 
S’utilitzaran la gravació de sons, jocs rítmics, la poesia i altres procesos creatius-visuals. La cantautora Victòria 
amb nom artístic Bikimel té tres àlbums al mercat. El segon disc (Farrera, Can-son DO) és una recerca musical a 
través dels sons i les històries d’un poble del Pallars, que és d’on sorgeix el concepte d’aquest Taller.

Bikimel va guanyar el Premi Èxit Sona9 2007. Ha estat finalista en tres edicions (IV, VI i VII) del Certàmen 
Terra i Cultura (Lluís Llach). Nominada als Premis ARC 2010. S’ha editat un documental dedicat a la seva 
trajectòria “Bikimel D.O. La construcció d’una veu” (Bonmasson, 2013). Guanyadora de la Beca a la Creació 
2010 del Centre d’Art i Natura de Farrera. Premi Altaveu Frontera 2008. Classificació 6é Millor disc de 2014 
de la revista Enderrock. Ha col·laborat amb Gossos, Mazoni, Beth, Miquel Gil, Roger Mas. Tres cançons del 
disc “Stat Jònic” apareixen en la B.S.O. de la sèrie de TV3 “Polseres Vermelles”.

E-MAIL VICTORIADCS@ICLOUD.COM 

TEL (+376) 392 740 (+34) 665 283 172 WEB    HTTP://WWW.BIKIMEL.COM

TALLERS INFANTILS DE CREATIVITAT I COMPOSICIÓ
‘CAN·SONS D.O.’


