
La “Orquestra escola de Tango de Barcelona” neix 
a Barcelona a l’agost del 2007 amb l’interès de 
poder donar formació i interpretar l’estil del tango a 
nivell orquestral. 

Orquestra - Escola de Tango de Barcelona

Les orquestres estan dirigides per músics profes-
sionals del tango. 
La orquestra estudia aproximadament 10 arranja-
ments original d’orquestres.

Com s´ organitza la orquestra?

Aquesta formació està oberta a músics amateurs 
amb una acceptable formació tècnica i de lectura, 
músics semiprofessionals o professionals que es 
vulguin formar en aquest gènere.
Els instruments que en formen part són:

Violí
Viola
Violoncel 

Contrabaix
Bandoneó
Piano

Qui pot participar?

La orquestra-escola és una forma privilegiada 
d’aprenentatge on es troben alumnes i professors. 
La proximitat de músics professionals amb el grup 
permet transmetre més fàcilment el caràcter 
específic d’aquesta música (accentuacions, articu-
lacions, sonoritat, etc) 
A través d’aquesta formació es pot recorre a una 
gran part de la història del tango.

Què és la Orquestra -Escola de Tango 
de Barcelona?

TANGO

Barcelona és, bàsicament, la tercera 
capital del tango després de Buenos 

Aires i París.

No obstant, a diferència d'aquestes 
dues ciutats, mancava d'un lloc a on 

aprendre l'estil “rioplatense” del 
tango a nivell musical.  

Ara, més que mai, s'estan donant les 
condicions per l’aparició d'una 

orquestra - escola de tango, ja sigui 
per la quantitat de músics argentins 
de tango, com pel creixent nombre 
de “milongues” a on es pot anar a 

ballar el tango. 

Aquest fet, sumat amb l'esperit de 
convivència que ha trobat  aquest 

gènere a Barcelona. Ha donat lloc a 
crear la Orquestra -Escola de Tango 

de Barcelona. 
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www.latitudtango.com



   Jorge Blengini

   Anne Le Corre / Fernando Maguna
   (Octaèdre ww w.octaedre-tango.com )

La orquestra està oberta a músics a amateurs, 
semiprofessionals i professionals.
Es realitzarà una audició prèvia per conèixer el 
nivell dels alumnes que vulguin participar a la 
Orquestra Escola de Tango de Barcelona. 
Les places són limitades.

Professors

 

 
 
 

Nom i cognom:

Instrument:

Direcció:

CP:

Telèfon:

Data de naixement:

Nivell de l' instrument:

Experiència musical:

Alt
Mig
Baix

Inscripció

La inscripció es farà efectiva una vegada s'hagi 
realitzat l'ingrés del 50% de la quota al compte 
bancari de l' Associació Orquestra de Tango de 
Barcelona 

www.latitudtango.com
Email: latitudtango@gmail.com
Informació: Núria Rodriguez i Rodriguez
Telèfons: 605221390 
(de 18h a 22h) 

Límit d' inscripció 9 d'Octubre del 2010

La Orquestra Típica és la formació més tradicional 
del tango argentí. Està formada per un piano, un 
contrabaix, una �la de 3 a 5 bandoneons (o més) i 
una altra amb un mateix número de violins, també 
pot haver-hi una viola i un violoncel.

Aquesta formació existeix des dels anys 30 i es 
manté �ns als nostres dies. Profundament lligada a 
la dansa ha evolucionat segons la demanda dels 
ballarins i a través del talent i la inventiva dels que 
fan arranjaments i directors. Cadascun d’ells ha 
desenvolupat característiques pròpies i ha donat a 
la seva orquestra un estil particula.r.

La Orquestra Típica continua sent avui dia una 
expressió privilegiada del tango a les sales de ball i 
també a les de concert.

Els/les alumnes estudien aproximadament 10 
arranjaments originals d’orquestres tradicionals (Di 
Sarli, D’Agostino, Pugliese, Gobbi) 

Els arranjaments poden ser adaptats, segons les 
necessitats o el nivell tècnic dels alumnes
Les partitures seran enviades amb su�cient anteri -
oritat juntament amb una gravació de les mateixes. 
Per facilitar el estudi del alumne/a.

Al �nal del curs es realitzarà un concert.

Programa 2010




