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QUÈ ÉS EL
CIMM?
El
Centre Internacional per a la
Investigació i Interpretació de la
Música Medieval (CIMM), ubicat al
Reial Monestir de Santa Maria de la
Valldigna,
s’inaugura
sota
els
auspicis de la Mancomunitat de la
Valldigna i la direcció i coordinació
dels cursos de Mara Aranda.
Naix, no com alternativa a la
formació acadèmica, sinó com a
complement
de
la
mateixa
i
oportunitat
per
a
la
formació
musical, en diferents àrees de la
disciplina musical a l’Edat Mitjana.
Des de la base, treballant amb còdex
manuscrits, primitives notacions, el
so particular dels seus instruments i
afinacions,
la
teoria
sobre
les
tècniques
de
composició
i
interpretació, la pràctica del cant
individual i coral i la construcció
d’instruments de la mà de luthiers
especialitzats.

El CIMM és un centre d’estudis
alhora que un projecte educatiu el
qual,
amb
els
exponents
internacionals en el gènere de la
música medieval més reconeguts,
transmetran un model de fer i
sentir, pensar i actuar, acord amb la
música del seu temps, què és la
base i els fonaments de totes les
músiques
posteriors
i
fins
l’actualitat.

En este nou marc, el CIMM, ve a
enriquir l’oferta educativa i
posar
en valor les músiques de l’Edat
Mitjana associades al patrimoni, la
història i la cultura, reforçant els
vincles amb els ancestres musicals i
aprofundint en la magnitud de la
seua vessant artística i cultural que
fomente en els assitents, la cerca de
la bellesa i el desenvolupament
personal.
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IMPACTE DEL
CIMM
El darrer mes de gener es ficava en marxa un
projecte pioner a Espanya: un centre dedicat
íntegrament a la investigació i la interpretació de la
Música Medieval.
Entre les activitats més destacades fins ara del
CIMM, ha estat els concerts de música amb
autèntics referents de la Música Medieval com
Eduardo Paniagua, Carles Magraner o Maria Jonàs i
també els cursos que estes personalitats han
impartit en modalitat presencial i online.
Aquestes activitats s'han fet ressò entre el públic i
músics especialitzats i no especialitzats en música
medieval, fins a consagrar-se com un projecte que
ja no abarca tan sols la comarca que la vist crèixer
(Safor-Valldigna) o el territori nacional, sinó que
actualment es tracta d'un referent fora de les
nostres fronteres.

Percentatge de l'alumnat dels cursos online
del CIMM de la Valldigna
,

Uruguai
5%
Israel
5%
Finlàndia
5%
Australia
5%

Veneçuela
5%
Mèxic
5%

DESTACADES DEL CIMM
"Cantigas en la Corte de
Alfonso X: El Sabio"
amb Eduardo Paniagua
(Concert i Curs)

"El Llibre Vermell"
amb Carles Magraner
(Concert i Curs)

Espanya
65%

ALGUNES DE LES ACTIVITATS
DESENVOLUPADES EN EL CIMM

"Hildergard Von Bingen"
amb Maria Jonás
(Curs Online de Cant
Medieval)

"Viola, fiddle"
amb Susanne Ansorg
(Curs Online de violí, viola, viola
medieval i altres instruments de
corda fregada)
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PRÒXIMES ACTIVITATS
DEL CIMM

PROGRAMACIÓ 20/21

Concerts 2020

5 SETEMBRE

"Cants del sud i del nord"
amb Arianna Savall i
Peter Udland Johansen

3 OCTUBRE

"Romance Andalusí"
amb Al Maqam

7 NOVIEMBRE

"Chantador de joi d'amor"
amb Paloma Gutiérrez
i Manuel Vilas

5 DESEMBRE

"Toques en el tiempo: cantos de
judíos, musulmanes y cristianos"
amb Begoña Olavide

MÉS INFO. SOBRE HORA I LLOC:
Facebook:
Mancomunitat de la Valldigna
Centre Internacional de Música
Medieval de la Valldigna
Web: http://cimmvalldigna.org/
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PRÒXIMES ACTIVITATS
DEL CIMM
Cursos 20/21

PROGRAMACIÓ 20/21

A PARTIR DE SETEMBRE (places llimitades)

"Percussió històrica"
amb Pedro Estevan

(Curs ONLINE de percussió)

"Hildergard Von Bingen"
amb Maria Jonás
(Curs ONLINE de Cant Medieval)

"Corda, organistrum i simfonia"
amb Jota Martínez
(Curs ONLINE de viola de mà, viola de
roda, cítola, organistrum i simfonia)

INSCRIPCIONS I MÉS INFO. A:
Telèfon: 659 388 078

"Viola, fiddle"
amb Susanne Ansorg

Web: http://cimmvalldigna.org/

(Curs ONLINE de violí, viola, viola medieval
i altres instruments de corda fregada)

"Instruments de vent"
amb Silke Gwendolyn Schulze
(Curs ONLINE d'instruments de vent,
de llengüeta doble, flautes de bec, etc.)

Tots els cursos tenen una certificació, homologada per l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat
Valenciana (ISEACV) i són vàlids per a l'acreditació de mèrits de formació davant processos sel·lectius i oposicions.
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