Història de la Música (III)
Sis grans compositors: De Vivaldi a Verdi
Mozart i Beethoven
Informació pràctica

Presentació
Hi ha compositors sense els quals la Història de la Música no
hauria evolucionat d’igual manera. Parlem d’aquells que, a més
de contribuir a l’elevació de l’ésser humà amb la creació d’obres
de gran bellesa, van trencar esquemes i desafiar els prejudicis
de la societat on van viure, obrint nous camins a les generacions
futures. Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner i Verdi, formen
part d’aquest patrimoni sonor indispensable per a la humanitat.
En aquest curs coneixerem la vida i obra dels autors seleccionats,
fent un recorregut cronològic i contextualitzat en el marc històric,
social i cultural en el que van viure. Escoltarem algunes de les
obres més paradigmàtiques de la música clàssica i ens aproparem
a l’estètica particular dels seus autors. Analitzarem l’estructura
bàsica de les obres musicals i entendrem la diferència d’estils i
gèneres. Coneixerem els instruments musicals de cada època i la
seva evolució.

Professora
Verónica Maynés Gutiérrez
Musicòloga, crítica musical i professora de piano, d’Història de la
Música i d’Història de l’Òpera.
Treballa als més coneguts mitjans de premsa musical, fent
articles, crítica musical, investigació i programes de mà per a
concerts. És professora d’Història de la Música i d’Història de
l’Òpera a la UGG (Universitat de la Gent Gran) i dirigeix l’Escola
de Música Safa, on treballa també com a professora de piano.

Presencial i online (retransmissió en
directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els dilluns, del 13 de desembre de
2021 al 14 de febrer de 2022, de
19:30h a 21h.
Preu
130 €
Preu classes soltes
18 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lloc

Mozart i la societat del seu temps. Les sonates.
Mozart i el concert solístic.
Mozart i la simfonia.
Mozart i l’òpera.
Beethoven i la societat del seu temps. Les sonates.
Beethoven i el concert solístic.
Beethoven i la simfonia.
Beethoven i l’òpera.

 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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