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La Fundació per a l’ESADIB, a més d’implantar l’Escola Superior d’Art Dramàtic, té com a un dels
objectius potenciar la formació en art dramàtic a tots els àmbits de la nostra comunitat.
Des de l’ESADIB es vol crear les bases d’una estructura de formació contínua amb cursos i tallers
impartits per professorat especialista, que pugui donar resposta a les demandes del món professional
quant a formació, per això comptam amb la col·laboració de l’Associació d’Actors i Actrius Professional
de les Illes Balears.

formació

C O N T Í N U A
CURSOS PER A PROFESSIONALS

Curs de veu i cant - Haim Isaacs
Dates:
Horari:
Durada:
Lloc:
Places:
Preu:

Del 7 al 10 de juliol
De 10,30 a 14,30 h.
16 hores
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
12. Si no hi ha un mínim d’alumnes, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs.
145 €
Els alumnes de l’ESADIB i associats de l’AAAPIB tendran un 15 % de descompte (123,25 €).

L’ESADIB lliurarà un certificat d’assistència (mínim 80% del total).

Haim Isaacs

Compositor, cantant, arranjador, director musical i professor, s’inicià en els estudis de cant clàssic al Departament de Música
de la San Francisco State University (1979-1982) i ha rebut amb una àmplia formació en improvisació vocal experimental,
jazz vocal, teatre-dansa, clown, entrenament de la veu i d’altres disciplines relacionades amb el cant i el teatre. Ha rebut
influències de The Roy Hart Theatre, amb qui treballa. La seva experiència professional i docent s’estén arreu del món amb
cursos i tallers a diversos països. Ha publicat cinc discos de creació pròpia, destacant The Hole in the Wall (2006). Ha estat
professor de Tècnica de la veu de l’ESADIB.

Curs de veu i cant
Objectius:
Adquirir el sentit de tot el cos com la llar de la veu. Interpretació de cançons: ampliar la gamma de colors,
la intenció, estant presents en el moment. Desenvolupar el sentit dels aspectes rítmics de la música, el llenguatge i el cos.
Improvisació: melodia, ritmes, textures vocals, llenguatge.
Continguts:
- Escalfament físic: Relació peus-terra. Utilització de diferents parts del cos com a motors de moviment/massatge.
- Respiració: Baix abdomen. Utilització del terra com a suport. Costelles dorsals.
- Ressonància: Donar so als diferents espais dels cos. Els ossos (cap, vèrtebres, pit, pelvis).
Rebre sons: Els sons que vénen dels espais interiors del cos i els que venen dels espais fora del cos, utilitzant l’acústica de
l’habitació.
- Rangs/registres: Descobrir i expandir les parts mitges, altes i baixes de la veu. Els homes descobrir el registre soprano, les
dones el registre baix.
- Cantant: Expressar: els aspectes rítmics del llenguatge; el joc del llenguatge; el mateix so en diferents registres, intencions i
caràcters; improvisar dintre i al voltant del so.
- Textures vocals: Explorar: Qualitats del so, com metall, aire, aigua,… Emocions del so, com ira, alegria, timidesa,…
- Ritme: Exercicis de ritme físic per coordinar els peus, les mans i la veu. Dintre dels exercicis rítmics utilització dels diferents
tipus de sons: sons de percussió, sons d’animals, llenguatge inventat, sons industrials…

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Preinscripció:

Del 15 al 26 de juny de 2009

S’ha de presentar la documentació següent a Secretaria:
- Full de preinscripció, que trobareu disponible a Secretaria i a www.esadib.com
- Currículum.
- Fotocòpia del resguard de l’ingrés de 20 € d’avançament de matrícula al c/c del BBVA: 0182-2156-13-020151096-2
- Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport
L’organització comunicarà, dia 29 de juny, al telèfon indicat, la confirmació d’admissió al curs i retornarà l’import de 20 € a es persones no
admeses.
Matrícula:

Del 29 de juny a l’1 de juliol.
- Fotocòpia del resguard de l’ingrés de matrícula restant al c/c del BBVA: 0182-2156-13-020151096-2

Qui no faci l’ingrés de la matrícula en el termini establert perd automàticament la plaça, la qual passa a la persona següent de la llista.
Si voleu més informació telefonau al 971 713 628
Preinscripció i matrícula: Secretaria de l’ESADIB (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) c. Morer, 6 – 07001 Palma
info@esadib.com - www.esadib.com

