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++ Introdución:

_ Preténde-se neste taller provocar o contacto dun xeito consciente e activo coa fragante realidade sonora cotiá, normalmente 
filtrada pola tiranía da imaxe, velocidades de escape e outras sordeiras.

_ Sen ánimo de ser excluíntes, invitamos-vos a explorar o noso entorno dende a orella, sutil detector / decodificador de 
variacións de presión que nos revela outros misterios e segredos descoñecidos para o sordo.

_ Tamén experimentaremos e gozaremos do maravilloso regalo da comunicación non verbal colectiva, ao traverso da “Orquestra 
3xploratoria”, máquina autorreplicante de autoxestión onde tods somos necesaris mais ninguén imprescindíbel..

++ Obxectivos:

_ Abordar a nosa relación coa música dende dous puntos de partida abertos:

+ O universo da escoita e do son: a nosa materia prima máis esencial, despoxada neste caso de culturas, tradicións, estilos 
e outras “unidades didácticas”.

+ A improvisación: creación sonora colectiva, autoxestión creativa, comunicación non verbal e elaboración de “discursos” 
en tempo real.

++ Método:

_ O taller consiste nunha serie de puntos de partida abertos en forma de módulos independentes ou escenas sobre os seguintes 
procesos sonoros:

+1 escoita:

_ Visionado material audivisual (contexto/historia/referencias) + debate aberto: cómo é a nosa relación coa música?

_ Exercicios de escoita: percepción do noso entorno a partires da orella.

_ Paseo sonoro: rutas en silencio (escoita profunda) polo interior e alrededores do centro

_ Parkour sonoro: interacción con instrumentos co espacio sonoro público.

_ Acción ao aire livre (sesión de improvisación dirixida a partires do son do entorno)



+2 improvisación dirixida:

_ Visionado material audiovisual (contexto/historia/referencias) + debate aberto: é a música un reflexo da sociedade de clases?

_ Experimentación co material instrumental (técnicas non convencionais)

_ Elaboración colectiva de signos para a dirección da orquestra (dirección rotatoria).

_ Concerto público e grabación no auditorio (sesión de improvisación dirigida).

+3 comunicación:

_ Edición e masterización das grabacións dos concertos (utilización de aplicacións en código aberto/software libre).

_ Upload a internet (repositorios libres, licencias libres (CC + Copileft + dominio público)

+ 4 conclusións:

_ Escoita da grabación do concerto + evaluación conxunta do taller.

++ Cronograma:

_ Día 1 (4h mañana + 3h tarde): módulo 1 (escoita)

_ Día 2 (4h mañana + 3h tarde): módulo 2 (improvisación dirixida)

_ Día 3 (4h mañana): módulos 3 + 4 (comunicación + conclusións)

++ Pedagoxía:

_ Este taller está concebido coma un espazo en branco ou caixa de ferramentas, onde partindo da escoita mutua e do entorno 
coma único punto de partida, todo o grupo de persoas colaboradoras poidan autoxestionar creativamente a súa participación e 
implicación no proceso.

_ Está desenvolvido en 3 modalidades:

Infantil ( 8-12 anos) + adulto (a partires de 16 anos) + taller para profesores de música



++ Duración:

_ 18 horas: (4+3) + (4+3) + (4)

++ Destinatarixs:

_ Músicxs, estudiantxs de música, profesorxs de música, pedagogxs coreógrafxs, antropólogxs...

++ Idades

_ Infantil ( 8-12 anos)

_ Adulto (a partires de 16 anos)

_ Profesorxs de música

++ Imparten:

_ Nacho Muñoz (aka mdmme) + Carlos Suárez

.............................................................................................................

++ necesidades técnicas:

_ 1 vídeoproxector + cable VGA 5 metros

_ 1 equipo de son (altofalantes + mesa 12 canais)

_ 1 grabadora de son (calidade media, conexión USB)

_ 2 o 3 micros direccionais (Sm 57-58 o similares)

_ 1 mesa de traballo (+- 2x1m)

_ Conexión a Internet



++ info:

orquestra3xploratoria.org

mdmme.wordpress.com

alg-label.com (madamme cell/carlos suárez)

myspace.com/omegalicia

alg-a.org

escoitar.org

++contacto:

madammecell@yahoo.es

carlossuarez1966@gmail.com 
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