Eduard Pou e Pau Rodriguez/
ZA! – Workshop Improvisação
Musical Conduzida

MÚSICA
LAGOS

ter, outubro 17 – sexta,
outubro 20, 2017
Foro
Clube Artístico Lacobrigense, R.
Adelina da Glória Berger 8, 8600-315
Lagos
Telefone: 963-579-289
Entradas
Inscrições e informações: Email:
info@festivalveraoazul.com; Tel: 963
579 289
Mais informações
Festival Verão Azul 2017

O duo estará na 8ª Edição do Festival Verão Azul de Lagos
para dirigir este workshop que terminará com um concerto.

Créditos
Organizado por CasaBranca –
Associação Cultural com o apoio da
Seção de Cultura da Embaixada de
Espanha em Lisboa

O Festival Verão Azul é um festival de cariz transdisciplinar dedicado à
promoção e difusão da arte contemporânea nacional e internacional no
Algarve. Organizado pela casaBranca desde 2011, o festival integra
espectáculos de artes performativas, concertos, cinema, vídeo e um
espaço dedicado ao público infanto-juvenil.
Eduard Pou e Pau Rodríguez, da banda catalã ZA!, dirigem este
workshop, apoiados nas linguagens e teorias de improvisação musical
conduzida, surgidas nas décadas de 70 e 80 do século XX e em artistas
como Butch Morris, Walter Thompson e John Zorn.
Na música popular contemporânea entende-se que a improvisação é
mutável consoante o estilo musical – cada género tem a sua própria
estética, com recursos e ornamentações próprias – sendo que todos
concordam que a improvisação é uma expressão individual dentro de um
contexto de grupo.
Aqui a improvisação proposta é a de grupo, centrada no discurso criado
no momento e baseada numa linguagem gestual que cada músico
interpretará com total liberdade.
O workshop, realizado no Clube Artístico Lacobrigense, tem a duração de
3 dias e culminará com um concerto para a comunidade na noite de dia
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20, onde os participantes actuarão em conjunto com Eduard Pou e Pau
Rodríguez. A segunda parte da noite ficará entregue aos ZA!, com um
concerto a solo da banda.

Dirigido a músicos e estudantes de música a partir dos 13. Limitado a
15 pessoas.
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