
!!! Els alumnes gaudiran de la 
música i aprendran sobre els 

diferents instruments amb tots 
els estils musicals!

RESERVES I CONTRACTACIONS

Teléfon de contacte        93 351 29 02
                                        630 321 561

info@barnabrassquintet.com

www.barnabrassquintet.com

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consulteu les guies didàctiques a la web

http://www.facebook.com/barna.quintet

http://www.youtube.com/barnabrass

BARNA BRASS QUINTET  el formem 5 professors 
de la Banda Municipal de Barcelona. 

El nostre objectiu és potenciar la música per a 
quintet de metall i donar a conèixer les àmplies 

possibilitats. Pretenem que tots els nens 
gaudeixin amb l’ajuda de la riquesa sonora 

del metall d’una forma impactant i que 
experimentin les sensacions produïdes 

per les vibracions d’aquests instruments.

TUBA
Toni Chelvi Olmo

TROMPETA
Santiago Gozálebez Jordá

TROMPETA
Santiago Marco Armingol

TROMPA
Manolo Montesinos Arrué

TROMBÓ i BOMBARDÍ
Rubén Zuriaga Acitores

QUI SOM?QUI SOM?

Interpretació i Música per:

AUDICIONS A 
LES ESCOLES



AUDICIONSAUDICIONS
FANTASIA DEL METALL

Intèrprets: Barna Brass Quintet   Durada: 40 minuts

Música: Arxiu de Barna Brass   Presentador: Toni Chelvi

Destinada a: Educació infantil i cicle inicial de primària.

Què divertit seria escoltar a la trompeta amb una animació 
visual! Les imatges i el so fan un còctel màgic de pura fantasia 
que absorviran amb l’interès de passar una estona divertida. Es 
presentaran els instruments amb un suport visual de fragments 
infantils que tots els nens identificaran.

DESCOBREIX EL SO DEL METALL

Intèrprets: Barna Brass Quintet   Durada: 50 minuts

Música: Arxiu de Barna Brass   Presentador: Toni Chelvi

Destinada a: Primària (Cicle mitjà i superior) i Secundària (1r i 2n d’ESO)

L’audició consta de dues parts. En la primera, el presentador 
anirà explicant tècnicament cada instrument i el nen gaudirà 
de diferents peces on es sentirà clarament l’instrument 
anteriorment presentat. En aquesta mateixa part també tindrà 
l’oportunitat d’aprendre a construir un instrument de vent-
metall amb materials reciclats. En la segona part de l’audició, 
podrem gaudir d’un petit concert on l’alumne tindrà un contacte 
tant visual com auditiu dels instruments de vent-metall. 

TALLERSTALLERS
LA TUBA

Intèrpret i presentador: Toni Chelvi   

Música: Arranjaments populars de Toni Chelvi

Destinada a: Educació infantil, primària i secundària

Des de Barna Brass Quintet, volem informar-vos d’una nova 
proposta molt adequada al grup-classe, amb l’objectiu que cap 
nen es pugui quedar sense música en directe: es tracta de fer 
tallers de música a l’aula amb els instruments de vent metall. 
Primerament ho farem amb la Tuba, un instrument que a partir 
de la nostra experiència, hem comprovat que a tots els nens els 
crida molt l’atenció. Aquest taller, va destinat a totes les edats des 
d’infantil fins a la secundària, adaptant la música i les explicacions 
respectivament. Per donar dinamisme al taller, es mostrarà una 
tuba tenor i una tuba baixa, a més a més també veuran una 
mànega amb la llargària de la tuba i una curiosa banya de bou 
com a un dels instruments  més primitius dels instruments 
de vent metall. El nostre propòsit final és que els nens tinguin 
un espectacle en viu i directe el més a prop possible, donant 
l’oportunitat d’experimentar les vibracions dels instruments fent-
los sonar.

NOU!
ELS GENERES DEL CINEMA 

Intèrprets: Barna Brass Quintet   Durada: 50 minuts

Música: Arxiu de Barna Brass   Presentador: Toni Chelvi

Destinada a: Cicle superior de primària i tota la secundària

En aquesta audició l’alumne gaudeix d’un doble estímul, per 
una part s’escoltaran les diferents bandes sonores dividides per 
gèneres cinematogràfics i per altra, es reforçarà la visualització 
d’imatges en gran pantalla. S’escoltaran les músiques desl grans 
compositors de pel·lícules com John Williams (Indiana Jones), 
James Horner (Titànic), Ennio Morricone (El bo, el lleig i el dolent) 
i Lloyd Webber (El Fantasma de la ópera).

VIATGE A TRAVES DEL METALL

Intèrprets: Barna Brass Quintet   Durada: 50 minuts

Música: Arxiu de Barna Brass   Presentador: Toni Chelvi

Destinada a: Tota la secundària

Us imagineu un viatge pel temps amb sonoritats dels instruments 
de vent-metall?
En aquesta audició podrem gaudir de la música dels diferents 
estils artístics on el presentador farà un breu resum de les 
característiques, des de l’edat mitjana fins la música avantguardista 
del segle XX.
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