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La V Setmana Tàrrega inicia els concerts didàctics per apropar la figura del músic als
escolars...
lunes, 06 de noviembre de 2017

L'alumnat dels instituts Francesc Tàrrega, Broch i Llop, Miralcamp i Fundació Flors de Vila-real són els primers a gaudir dels
concerts didàctics i les activitats programades dins de la V Setmana Tàrrega. Fins al divendres, escolars des d'infantil a
secundària de diferents centres de la localitat podran conéixer al seu il·lustre veí de la mà de l'Institut per al
Desenvolupament Musical (IDM), amb el patrocini de l'Ajuntament de Vila-real.
De connivència amb el professorat dels centres, el director artístic de la Setmana Tàrrega, David Eres Brun, ofereix
concerts didàctics adaptats al nivell dels escolars. "El meu objectiu últim és que coneguen la figura de Tàrrega i la seua
música. Per açò, interpretem algunes peces del músic alhora que expliquem alguns episodis de la vida de Tàrrega.
M'agrada explicar-los anècdotes per a fer-los més proper el personatge. Per exemple, sempre m'agrada dir que Tàrrega
era un gran músic perquè fonamentalment era una gran persona. La seua bondat i generositat eren notòries. Triem molt
bé el repertori perquè els estudiants senten més propera la música", assenyala Eres Brun.
La música no entén d'edats. Explica el director i guitarrista que "l'any passat, amb la Fundació Flors vam realitzar un
concert per a estudiants d'infantil que prèviament havien treballat a l'aula i va ser una experiència increïble; enguany
l'anem a tornar a repetir".
Després de la implicació dels centres educatius arribarà el plat fort de la V Setmana Tàrrega amb les actuacions el cap de
setmana de guitarristes com Anders Clemens Øien (Noruega), David Eres Brun (Espanya), Alí Arango (Cuba), Alfred
Feenstra (Holanda) i Spyros Kaniaris (Grècia). La Casa dels Mundina i l'Auditori de Vila-real seran els dos escenaris
escollits per a gaudir de la música immortal de Francesc Tàrrega, referent universal en el panorama musical.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44653&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
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