ESCOLA DE MÚSICA DE L’ATENEU
IV Curs de Composició
Del 30 de Juny al 4 de Juliol de 2014

Iñaki Lecumberri Camps naix a Cocentaina al 1984. Comença els estudis de clarinet de la
mà d´Eduard Bernabeu a l´Escola de la Societat Ateneu Musical de la seua localitat natal.
Posteriorment es trasllada al Conservatori de València on finalitza el grau mig obtenint els premis
extrordinaris en clarinet i fonaments de composició.
Es titulat superior en clarinet, composició i direcció d´orquestra, expert universitari en
“Anàlisi i interpretació musical” per la Universitat d´Oviedo i màster en formació del professorat
per la Universitat de València. Ha assistit a cursos de composició i anàlisi amb professors com
Roque Baños, Yvan Nommick, Jesús Rueda, Antón García Abril i Tomás Marco. Al 2012 és becat per
assistir al Workshops de composició i análisi de música de banda a la prestigiosa Berklee València
amb Gregory Fritze.Al mateix any obté una menció d´honor al I Premi Internacional per a joves
compositors de música per a banda “Vila de La Sénia”. Ha sigut professor d´harmonia, anàlisi i
fonaments de composició al Conservatori de Ponteareas (Pontevedra) i actualment ho és al
Conservatori de Catral (Alacant), activitat que compagina amb la de director titular de l´Agrupació
Musical Santa Cecília de Camp de Mirra i la de director assistent de la Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana (JOGV). Algunes de les seues obres estàn publicades a l´editorial GTE
música.

Dilluns
30 Juny
Dimarts
1 Juliol
Dimecres
2 Juliol
Dijous
3 Juliol
Divendres
4 Juliol

L’anàlisi com a eina
d’aprenentatge: anàlisi harmònic,
rítmic-melòdic, motívic, textural,
funcional i formal.
El desenvolupament motívic en la
creació d’un tema. Elements
primaris del discurs musical.
Composició de fragments
musicals de major tamany:
Xicotets tipus formals.
Procediments compositius.
Recursos per al desenvolupament
temàtic.
Llenguatges compositius del
segle XX/XXI
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Principis generadors de la forma:
repetició, variació, diversitat,
contrast, carència de relació
Principis d’instrumentació i
orquestració
Anàlisi i exposició col·lectiva dels
treballs dels alumnes
Anàlisi i exposició col·lectiva dels
treballs dels alumnes
Anàlisi i exposició col·lectiva dels
treballs dels alumnes

HORARIS CURS:
Per determinar matins o vesprades, 4 hores amb un descans. Segons
disponibilitat dels alumnes.

PREUS ALUMNES ACTIUS:
Matrícula alumnes membres de la Societat Ateneu Musical i Socis de
l’entitat: 100€
Matrícula general : 125€

DATES MATRÍCULA:
Del 2 de Juny al 29 de Juliol. Posar-se en contacte amb la direcció on es
facilitaran les dades per fer la matrícula.
e-mail: escola@ateneumusical.org
Telèfon: 699.86.81.22

L’Escola de Música de l’Ateneu farà entrega al finalitzar el Curs d’un diploma
d’assistència i aprofitament de 20 hores, signat per la direcció i el professor.

LLOC DE REALITZACIÓ:
Seu de l’Ateneu Musical de Cocentaina. C/ Ausiàs March , nº 9. Cocentaina.
Alacant
Aula polivalent.
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