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Des de Associació d’autors i creadors de la Rumba Catalana, hem portat a
terme les següents activitats durant el any 2019/ 2020.
FEM UNA RUMBA
Hem portat a terme una fase del projecte FEM UNA RUMBA, en la qual hem
pogut donar formació bàsica musical, així com creació de repertori i grups de
treball, arranjaments gravacions de cançons i conferencies d’alguns musics
professionals.

Resultats Obtinguts
El Treball de composició s’han creat un repertori de cançons inèdites que estan
registrades pels alumnes a SGAE de les quals hem pogut fer un vídeo clip
confinats el qual esta a Youtube i us fem arribar el link.
https://www.youtube.com/watch?v=_E5vl1xisog
Degut el COVID19 no hem pogut acabar el enregistrament dels altres vídeo
clips i d’algunes cançons.
La participació estat optima amb gran acceptació pels alumnes alguns dels
quals ja tenen cançons pròpies registrades el SGAE.
Per altre banda aquest 2020 no podrem realitzar tota les activitats com hauria
de ser i farem algunes sessions online per intentar fer el màxim possible, a
banda de partir amb dos seccions el grups de alumnes, els de Barcelona i els
de Mataró per poder fer una millor atenció els alumnes i tenir mides de
seguretat per la COVID19.De fet es fan clases de dilluns i dimecres a Mataró
per Antoni “Sicus” Carbonell i el dimarts i dijous per Jack Chakataga a
Barcelona algunes presencials i altres online.
Els resultats son òptims de fet el duet de Junior & Yerai ja han enregistrat
canons alguna d’elles esta a Spotify i estrenaran el seu vídeo en breu.
Junior Yerai a Spotify
https://open.spotify.com/track/6Kt8472UAHqkvOAWGgwNwW?si=gllqF2UwTHa
jO64W_btvoQ

Anirem publicant resultats a la nostre web www.apacrumbacatalana.com
Per altre banda pel 2020/21 volem realitzar un curs de composició de cançons i
crea repertori per SGAE amb el ajut de la Fundació Autor.
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El grup d’alumnes d’APAC RUMBA CATALANA
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