
    
 

PortAutors 2019 

Des de PortAutors es pretén fer un treball més enllà de la mostra en si mateixa, com a oportunitat per als i les 

noves artistes, creadors i creadores, en general. Vol establir un punt de referència en diferents àmbits del suport 

als inicis de la creació i del treball artístic i cultural que en aquesta ocasió iniciem amb dos tallers específics 

orientats, en la veu i el treball de la mateixa amb els seus matisos i possibilitats i en segon lloc el paper de gestió i 

comunicació que avui en dia estan abocats a fer tots i totes aquells que s’endinsen en la producció musical. 

JORNADA FORMATIVA PORTAUTORS 2019 

Dia 25 de Maig de 2019 

Xerrada-Debat: El què sempre vas voler saber del món de la 

música i mai t'has atrevit a preguntar 

Horari: 11.00 a 13.00h 

Lloc: El Teatret del Serrallo 

A càrrec de Kike Colmenar 

Professional del món de la música amb més de trenta anys d’experiència. La seva 

trajectòria es desenvolupa en una primera etapa com a intèrpret i docent i 

posteriorment com a productor, creador i director artístic de diferents festivals com 

Altacústic, Ja Veus o Sona Flamenc. És cocreador del concurs PortAutors que 

organitza el Teatret del Serrallo del Port de Tarragona i gestor cultural de diferents 

programacions culturals de la ciutat de Tarragona. 

Descripció de l’activitat 

Aquesta xerrada i el seu posterior col·loqui volen ser un punt de trobada, intercanvi i 

debat sobre el desenvolupament de les activitats artístiques. Principals objectius:  

1. conèixer el funcionament el món de la música  

2. conèixer les interrelacions entre els seus agents: músics, discogràfiques, 

sales, festivals, productors, mitjans, entre d’altres 

3. aclarir les bases de qualsevol projecte musical  

4. donar eines necessàries per l’autogestió de l’artista 

Destinat a: Músics, autors, artistes i qualsevol persona que vulgui saber més sobre el 

món de la música. 

Gratuït - 20 places limitades, cal inscripció prèvia a participo.cat 

 



    
 

Masterclass: Tècnica i teràpia de les cordes vocals 

Horari: 17.00 a 19.00h 

Lloc: El Teatret del Serrallo 

A càrrec de l’Olga Pes 

l’Olga Pes és cantant, multinstrumentista i compositora. Formada musicalment al 

Taller de músics de Barcelona, ha dedicat bona part de la seva trajectòria 

professional a transmetre el seu coneixement de la veu com a instrument. A més 

dels seus nombrosos enregistraments també ha col·laborat amb altres artistes com 

ara Shaman Laika, Clara Peya o Santiago Auserón. 

Descripció de l’activitat 

Olga pes ofereix una explicació detallada i pràctica que resòl les incògnites que es 

presenten quan ens expressem cantant o parlant, arran de la seva experiència 

personal amb la veu,  l’afinació, el sobreesforç, la sonoritat. Tractarà també la 

influència de les emocions i el llinatge en el funcionament del nostre instrument. 

Destinat a: cantants, compositors, intèrprets i professionals que utilitzen la veu. 

Gratuït - 20 places limitades, cal inscripció prèvia a participo.cat 


