CAP DE SETMANA DE HANG
diTaller, sopar i concert
4 I 5 d’agost, a l’EDN de Burg (Pallars Sobirà)
Amb Ravid Goldschmidt
DESCRIPCIÓ
El hang és un instrument musical de percussió de recent creació. Va ser creat l’any 2000 per Felix
Rhoner I Sabina Schärer, de la companyia PANArt, a Suissa. Hang en l’idioma bernès signifca “mà”.
Aquest instrument és el resultat de molts anys d’investgació amb l’acer I altres instruments de
percussió. El hang te varies afnacions per poder conseguir diferents sons. Hi ha llista d’espera per
aconseguir-ne un!
Per al taller, no cal portar l’instrument. Disposem de 10 places.
Després de sopar Ravid ens oferirà un concert molt especial a la sala EDN, un concert íntm que
ens farà viatjar pel món, impregnant-nos d’un paisatge sonor ple d’espiritualitat i bellesa.
https://www.youtube.com/watchvv00_ZzssHH2mA
HORARIS
DISSABTE, 4.
11 A 14H. Possibilitat d’obrir un 2on grup del Taller de Hang a la sala EDN
(19h. Concert d’acordions a l’ermita de Sta. Maria de Farrera. Organitsat per l’Associació de
Juviliats de Tírvia)
21h. Sopar
22._0h. Concert de Ravid Goldschmidt.
DIUMENGE, 5.
11 A 14H. Taller de Hang a la sala EDN

Ravid Goldschmidt
www.ravidgoldschmidt.com
Captvat per el so del Hang, va adquirir el seu primer Hang el
2002. Es va traslladar al desert, on el seu silenci I el pacífc
entorn li van servir per aprofundir en el coneixement del Hang.
Posteriorment es va presentara Suissa, a casa dels constructors
del Hang, on va aprendre sobre la seva construcció I tècnica
d’afnació I involucrant-se en el seu perfeccionament. En
l’actualitat Ravid és un dels màxims exponents I intèrprets del
Hang a nivell mundial, amb una valiosa aportació sobre
tècniques del instrument, interpretant I captvant amb el seu
so bell I profund.

PREUS: TALLER de Hang (_ hores): _0 € // SOPAR: 15 € // CONCERTS: TAQUILLA INVERSA

Info i inscripcions al taller: info@dansanatura.com o al tel. 652214161
Info i reserves pel sopar: tel. 6756084_1

www.espai.dansanatura.com

