
 
 

CURS DE DIRECCIÓ CORAL 
FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Professor: KRASTIN NASTEV 

Subdirector del Cor de la Comunitat de Madrid 

El 29 i 30 de gener i el 5 i 6 de febrer de 2022 
 

La Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, amb vocació divulgadora i formadora, 
convoca un nou Curs de Direcció Coral, la fi de la qual és el d'oferir un marc de referència 
perquè els directors puguen perfeccionar i ampliar els seus coneixements, al mateix temps que 
estar en contacte els uns amb els altres i posar en comú les seues experiències. 

 

DESCRIPCIÓ I CONTINGUTS DEL CURS 

NIVELL 1: 20 ALUMNES COM A MÀXIM. 

Adreçat a principiants en direcció coral o amb poca experiència; professors i estudiants de 
música, mestres especialitzats de música de primària, estudiants de magisteri musical i 
professors de secundària.  

Els alumnes d'aquest nivell treballaran als matins. La resta del temps observaran  els alumnes 
del Nivell 2.  

NIVELL 2: 10 ALUMNES COM A MÀXIM. 
Dirigit a estudiants de direcció de cor i directors de cor amb experiència. 

Els alumnes d'aquest nivell treballaran a les vesprades. La resta del temps poden observar les 
classes dels alumnes del Nivell 1. 

A cada alumne, se li dedicarà un temps individual, en total 80 minuts repartits entre les quatre 
sessions, 20 minuts per sessió. La resta del temps formarà part del cor integrat per tots els 
alumnes. 

ALUMNES OÏDORS: LÍMIT, FINS A COMPLETAR L'AFORAMENT DE L'AULA  

El grup dels alumnes oïdors està dirigit a caps de corda i coralistes amb facilitat de lectura i que 
desitgen adquirir una major comprensió de les tècniques de cor.  

PROFESSOR: KRASTÍN NASTEV 

PIANISTA: ANDREU SOLER SOLER 



 

CONTINGUT DEL CURS:  
• Tècnica de direcció. • Pràctiques de direcció. • Descobriment de repertori. • Sensibilització 
auditiva. • Anàlisi. • Tècnica vocal: sessions col·lectives per a tot  

l’ alumnat i individuals per als alumnes actius. 

Horari: 10.00 a 14.00 hores i de 16,00 a 20,00 hores. 

Lloc: Col·legi Sagrada Família (PATRONAT P.J.O.) 

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3 València 46020 (Benimaclet 
INSCRIPCIÓ I CERTIFICATS: 
Matrícula  Alumnes PERTANYENTS a Cors Federats en FECOCOVA  

Alumnes Nivell 1: 100,00 € 

Alumnes Nivell 2: 150,00 € 

Alumnes Oïdors: 30,00 € 

El primer dia de classe han d'entregar un Certificat de Pertinença a la Coral Federada. 

 
 

Matrícula Alumnes NO PERTANYENTS a Cors Federats en FECOCOVA  
 

Alumnes Nivell 1:   140,00 € 

Alumnes Nivell 2:   190,00 € 

Alumnes Oïdors:       50,00 €  

Data límit d'inscripció: dimarts 11 de gener de 2022 a les 19,00 h. 
 

Inscripció:  

 Enviar emplenat el full d'inscripció a cursodireccion@fecocova.es 
 No fer transferències a FECOCOVA.  
 Amb l'admissió, carregarem l'import corresponent al compte bancari que ens indique. 
 Les places són limitades. L'admissió serà per rigorós ordre d'inscripció i en la mateixa 

tindran preferència els alumnes pertanyents a cors de FECOCOVA.  
 Les partitures de treball s'enviaran una vegada confirmada l'admissió al curs.  
 La Federació podrà anul·lar aquest curs si són insuficients els alumnes matriculats.  

 

 



 

PROFESSOR.- KRASTÍN NASTEV  

Krastín Nastev és subdirector del cor de la Comunitat de Madrid, director resident del Cor i 
Orquestra de l'Opera de Varna (Bulgària) i professor dels cursos estivals de direcció coral 
organitzats per l'Escola Estatal de Música i Dansa de Plovdiv, Bulgària.  

Realitza els seus estudis de direcció de cor i direcció d'orquestra en Acadèmia Nacional de 
Música de Sofia, Bulgària i continua la seua formació en la prestigiosa Accademia Chigiana de 
Siena, Itàlia. Més tard desenvolupa els seus estudis a les Escoles Superiors de Música de 
Basilea i de Barcelona. Durant aquests anys d'aprenentatge participa en les classes magistrals 
impartides pels directors: Frieder Bernius i Lutz Köhler (Alemanya), Bruno Aprea, Donato 
Renzetti i Gianluigi Gelmetti (Itàlia), Raphael Immoos (Suïssa), Georgi Dimitrov i Krikor 
Chetinian (Bulgària).  

La seua carrera com a director de cor inicia en 2005 començant com a director del Cor de 
l'Opera de Plovdiv (Bulgària). Continua com a director del Cor de l'Òpera Estatal de Antalya 
(Turquia) entre 2008 i 2011. L'any següent comença una fructífera relació amb el Teatre del 
Cercle a Barcelona on dirigeix les sarsueles Luisa Fernanda i La del soto del parral.  

 En 2013 participa en el Concurs internacional de directors de cor “Europa Cantat” en St. 
Petersburg i rep el premi especial. En 2014 i 2015 ha sigut convidat com a membre del jurat en 
els festivals internacionals de cant coral d'Hong Kong i de Sant Petersburg.  

Entre 2015 i 2018 va ser director del Cor mixt de Fahrnau (Alemanya), Cor femení de Pratteln 
(Suïssa), Cor mixt de Neuendorf (Suïssa), Cor de veus greus de Grenzach (Alemanya).  

Com a director d'orquestra ha treballat amb les orquestres més importants de Bulgària, les 
orquestres de Antalya, Bursa i Eskishehir a Turquia, l'Orquestra del Teatre líric de Spoleto, 
(Itàlia), la Filharmonia de càmera de Catalunya i la Sinfonieta de Berlín, entre altres.  

Resident a València realitza classe magistral amb el cor d'Unió Musical d'Onda. 

 

 

 


