Exposició d’oboès
tradicionals

EXPOSICIÓ D’OBOÈS TRADICIONALS - ENTAROTA’T
El músic, etnomusicòleg i historiador Pol Ducable transporta tots els seus coneixements sobre els
oboès tradicionals en aquests plafons per a donar a conèixer aquesta família d’instruments
tradicionals procedents d’altres cultures del món
Partint de la família d’oboès dels Països Catalans (tarota, gralla, dolçaina, tenora, tible...),
l’exposició s’endinsa per la diversitat d’oboès tradicionals existents en algunes cultures de la
Península Ibèrica (dulzaina de Castella, la d’Aragó, trompa aragonesa, gaita navarresa).
L’exposició també mostra la diversitat d’aquesta família d’aeròfons que podem trobar a Europa,
sobretot a França (bombarda bretona, hautbois languedocien (aubòi), graïle i clari), a Itàlia (piffero,
ciaramella), així com també a Armènia (duduk).
Aquesta mostra ens descobreix també altres instruments de la família d’oboès tradicionals de la
conca mediterrània (mizmar, alghaita, zurna). Com d’altres aeròfons de canya de pala doble,
l’oboè tradicional és un instrument usat des de l’època antiga a la Mediterrània.
Finalment, l’exposició contempla altres instruments de la mateixa família que trobem en d’altres
països del món: tan africans, americans com asiàtics. L’existència en aquests països ens confirma
que -com la majoria d’instrument-, els oboès tradicionals no hi entenen de fronteres.
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Fitxa tècnica
L’exposició consta de:
- 10 plafons roll-up de 85 cm d’amplada per 200 cm d’alçada
- 1 plafó cartró ploma de 80 cm d’amplada per 140 cm d’alçada (no disposa de suport)
- Opcionalment, l’exposició també s’acompanya d’un díptic-catàleg dels instruments de
l’exposició.
Condicions
El sol·licitant de l’exposició es farà càrrec dels transports (d’anada i tornada), muntatge i
desmuntatge de l’exposició.
El sol·licitant de l’exposició es compromet a tenir cura del material de l’exposició mentre estigui
sota la seva responsabilitat.

Activitats complementàries
-

Conferència “Els oboès tradicionals de la Mediterrània”, a càrrec de l’etnomusicòleg Pol
Ducable.

-

Concert de música tradicional, amb oboès tradicionals:
Ministrers del Sabre és una formació de joves amants

de la música tradicional i popular que emulen les antigues
cobles de ministrers, però la seva versatilitat els porta a
preparar tant repertori de música antiga com repertori de
música tradicional i popular.

http://www.myspace.com/ministrersdelsabre

Els Laietans, primer grup de gralles 2.0 del món format per
quatre joves amb l'objectiu de renovar l'àmbit graller català i
difondre'l molt més enllà de la música tradicional.
http://www.myspace.com/laietans
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Preus
Lloguer de l’exposició 200 € per una durada de 3 setmanes. Per un termini de lloguer més llarg cal
pactar el preu.
Conferència 150 €
Concert de música tradicional, amb oboès tradicionals:
- Ministrers del Sabre formació de cobla de tres quartans 400 €
- Ministrers del Sabre formació de ministrers 600 €
- Els Laietans 550 €

Preus dels díptics:
500 díptics 200 €
200 díptics 150 €
100 díptics 100 €
- Els preus són sense I.V.A. -

Contacte
Andrea Moliner
Centre Artesà Tradicionàrius
Telèfon 932 184 485
comunicació@tradicionarius.cat
www.tradicionarius.cat
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