
CLASSES MAGISTRALS 
CURS 2009-10

IMPROVISACIÓ
8 de maig de 2010

A qui està dirigida 
Dirigida a tot l’alumnat de les especialitats de dolçaina i instru-
ments de vent de fusta amb un nivell mínim de 4t curs de les 
ensenyances elementals.

Aquesta està oberta a alumnat d’altres centres i escoles inte-
ressat en la matèria.

Per tal de complementar i enriquir la formació musical i instru-
mental s’ofereix una classe magistral d’improvisació amb Josep 
Alemany i Ortolà, actualment professor  de dolçaina a les esco-
les de música de Pedreguer i Benissa, amb la finalitat d’iniciar 
els alumnes en la improvisació instrumental i apropar-los a la 
música moderna i el jazz.

Horari i durada
La classe magistral tindrà una durada de 4 h de treball imparti-
des el dissabte 8 de maig en l’horari de 9.30 a 14.00h a l’aula 
203.
El termini d’inscripció finalitzarà una setmana abans de la clas-
se magistral.
El centre podrà suspendre l’activitat si no hi ha un mínim 
d’alumnes inscrits.

Professor
Josep Alemany i Ortolà naix a Ondara l’any 1975. Comença a 
estudiar el clarinet al Conservatori de Dénia i després acaba 
els seus estudis de grau mitjà al Conservatori Josep Iturbi de 
València, on coneix Xavier Richart i comença els estudis de 
dolçaina. 

Compagina les actuacions de caire festiu i popular, audicions 
i concerts amb l’ensenyament i la investigació; recentment 
ha començat una nova experiència en incorporar la dolçaina 
al repertori jazzístic (Dolç Tab Jazz Project) en un pas més en 
l’intent de “normalitzar” la dolçaina. Amb Dolçtabjazz, grup re-
velació del panorama musical valencià, ha enregistrat dos CD, 
Infusió-2004 i Carrera de galls 2008, i a més a més l’any 2004 
va estar seleccionat pel Ministeri de Treball de l’Estat espanyol, 
per formar part del circuit Info Juve, fet que el va dur a actuar 
per escenaris de tot l’Estat així com també en el Festival Inter-
nacional de Getxo, Festival d’Eivissa, Café Espanta de Vallado-
lid, Fira d’Arrel Tradicional de Manresa, Màlaga, etc.

Al juliol de 2008 va impartir classes de dolçaina jazz en el X 
Seminari Internacional de Jazz de València, al costat de músics 
valencians tan reconeguts com Ximo Tebar, Ramon Cardo, Da-
vid Pastor o Jordi Albert.

Cost
Nivell professional: 24€
Es realitzarà una transferència o ingrés indicant en con-
cepte el nom de la persona que realitzarà l’activitat

A aquells que estiguen matriculats durant el curs escolar en el Centre Municipal 
d’Estudis Rafel Martí de Viciana se’ls aplicarà una reducció del 10% sobre la 
tarifa.
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