


Dades generals:
Seu: Escola Municipal de Música d'Alcover (EMMA).
Per a joves cantants de 12 a 20 anys.
Dates: setmana del dilluns 27 de juny al divendres 1 de
juliol.
Horaris: de 10h a 17h cada dia.
3 grups de 4 alumnes.
Esmorzar i dinar a càrrec dels alumnes. La beguda la posa
l'organització. Microones a disposició dels participants.
3/4 tallers musicals cada dia i una activitat de lleure i
natura.
 Es farà difusió de les activitats realitzades al campus per
les xarxes socials de l'escola.
Tots els participants rebran un obsequi exclusiu del
campus.
Festival final de campus l'últim dia: 1 de juliol a partir de
les 19h.
Preu total: 175€

Objectiu del campus:
Aquest any l'EMMA Summer Camp va destinat al cant i a la
interpretació. Durant el campus els participants es formaran
en repertori, tècnica vocal, creativitat, interpretació,
col·laboracions vocals, assaig amb músics, enregistrament
d'àudio i de videoclip.
Tots els participants participaran en un concert en directe
(festival final de campus), participaran en l'enregistrament
d'un videoclip i s'enduran una cançó enregistrada amb músics
reals, mesclada i masteritzada.



Tallers:
Interpretació
Repertori i tècnica vocal
Creativitat
Col·laboracions vocals
Assaig amb músics
Enregistrament
Vocal coach
Videoclip
Producció musical

Professorat:
Bàrbara Flores (interpretació)
Esperança Aragonès i Maria Jacobs (repertori i tècnica
vocal)
David Ferré (creativitat)
Eloi Fort (col·laboracions vocals)
Edgar Martínez (vocal coach)
Monka (producció musical)
Nècora Films (productora audiovisual)
6 músics: teclats, bateria, guitarra i baix.
i... alguna sorpresa més;)

Jornada de presentació:
La jornada de presentació prèvia a l'inici del campus es
realitzarà el dissabte 25 de juny a les 17h a l'EMMA. 



Inscripcions:
Les inscripcions es faran a la web 
www.summercamp.emmalcover.cat/ a partir del 2 de maig i
fins a exhaurir places.
A la inscripció, cada participant haurà d'escollir 4 temes dels
quals l'organització n'escollirà 2 per treballar al campus.

Email de contacte
summercamp@emmalcover.cat


