Curs d’estiu

Grans àries de la Història de l’Òpera
Presentació

L’ària és, sens dubte, un dels moments més esperats de l’òpera,
on es paralitza l’acció teatral, i el compositor posa tota la seva
fantasia per descriure les emocions dels protagonistes. Però a
més, l’ària és una de les formes musicals més fascinants, per
estar sotmesa durant molts anys al gust del públic i a les
exigències dels cantants. En aquest curs coneixerem quina és la
funció de l’ària, les diferents tipologies, la seva estructura i
l’evolució a traves del temps i les geografies

Professora

Informació pràctica
Modalitat i lloc
Arqueonet Aula Online

La sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe (accés amb aplicació Zoom).

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

Després de cada sessió, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.

Accessibilitat

Preu
Curs sencer: 65 €.
Sessions soltes: 18 €/sessió.
Cal inscripció prèvia.

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

Data i hora
Els dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol de
2022.
De 17:00 a 18:30.
4 sessions

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa
1. Què és un ària?. Orígens, tipologia, funció musical i teatral a
l’òpera. Monteverdi, Cavalli, Lully, Rameau
2. El triomf de l’aria da capo. Vivaldi, Haendel, Hasse, Porpora
3. Les àries més famoses de la Història (I): Gluck, Mozart,
Rossini, Bellini, Donizetti
4. Les àries més famoses de la Història (II): Verdi, Wagner,
Puccini, Gounod, Massenet

• 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
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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