Curs online

Dones compositores
Presentació

Durant segles, les dones han vist limitada la seva llibertat
professional sota el domini masculí. El món musical no ha estat
una excepció: poques han sigut les que han pogut desenvolupar
el seu talent, degut a la funció social que es tenia reservada per
a la dona, i als molts prejudicis de les esferes artístiques.
Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Jacquet
de la Guerre, Fanny Mendelssohn, Clara Wieck-Schumann,
Pauline Viardot, Nadia Boulanger i Elizabeth Maconchy, són un
exemple de dones que no van poder silenciades, dedicant la seva
vida a la seva vocació artística, i reivindicant el seu dret a
expressar-se musicalment

Professora

Verónica Maynés
Musicòloga, crítica musical i professora de piano, d’Història de la
Música i d’Història de l’Òpera. Escriu als més coneguts mitjans de
premsa musical, i és autora de la col·lecció La ópera, su historia y
sus protagonistas de la revista Ópera Actual, per a qui treballa
també com a corresponsal a Venècia, cobrint les crítiques dels
teatres lírics La Fenice i Malibran

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa
1.
2.
3.
4.

Hildegard von Bingen. Barbara Strozzi. Francesca Caccini
Jacquet de la Guerre. Fanny Mendelssohn
Pauline Viardot. Clara Wieck-Schumann
Nadia Boulanger. Elizabeth Maconchy

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
les gravacions.
Data i hora
Els dilluns, del 21 de juny al 12 de
juliol de 2021.
4 sessions
De 17:00 a 18:30.
La sessió del dia 21 de juny es farà
de 19:30 a 21:00.
Preu
Curs sencer: 55 €
Sessions soltes: 15 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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