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L'art i el ritual de la percussió en grup 

les claus en la creació i facilitació de  cercles de tambors, per als diferents grups de
persones que se'n poden beneficiar:  terapèutics, familiars, de cohesió social, per a la cohesió
d'equip, 'teambuilding', en entorns organitzacionals. 

el creixement personal que esdevé de desenvolupar el teu propi art, mentre
redescobreixes orgànicament el Poder Comunitari i Curatiu del Ritme.

és un programa en 5 mòduls a través del qual despertar la teva creativitat, mentre adquireixes
sòlides competències i habilitats rítmiques.
 
Un procés d'aprenentatge vivencial a través de Música Primordial que et servirà per a obtenir:
 

 

No necessites coneixements musicals previs.

Aquest entrenament creatiu et dóna les eines suficients per a treballar amb persones per a les
quals l'objectiu no és la tècnica musical en si mateixa, sinó el desplegament del procés humà
primordial que es desplega, en forma de benestar personal i comunitari, en tot Cercle de Percussió.

Tamir i Jayani

La percussió és una antiga tecnologia sagrada, part integral del camí de vida de moltes cultures     
 del mon.arreu del món. Percudir ens connecta amb el poder de curar i transformar, i aquesta força es
multiplica quan percudim en grup. Una musical i creativa forma d'aprofitar l'impuls del masculí per
a trobar la profunditat del femení en un/a mateix/a.



En què consisteix? 4 mòduls de dia i mig en caps de setmana  
Dissabtes de 10:00 a 19:00 i Diumenges de 10:00 a 14:00

dates:

hores lectives: 

llenguatge

80h presencials
+ 30h de treballs entre mòduls: una mitjana de 6h per mòdul. 

Mòdul 1  Abril 25-26    • El llegat del tambor
Mòdul 2   Maig  23-24    • Geometria musical
Mòdul 3   Juny   27-28    • Ritme humà  
Mòdul 4   Agost   1-2  residencial en la natura    • Del ritme a la unitat
Mòdul 5   Setembre   5-6    • Nodrint-nos en el gaudir

Català /castellà

a quí va dirigit? A tota persona que vulgui tenir una immersió vivencial amb el ritme.
A professionals de la musicoteràpia, educadors, professors de música... 
i, en definitiva, a tot professional que treballi amb persones i  desitgi 
redescobrir el poder comunitari i curatiu del ritme.

1 mòdul de cap de setmana sencer residencial, de divendres
capvespre a diumenge tarda.

MATERIAL DIDÀCTIC: Entrega regular de materials de suport: bases científiques, fórmules i
dissenys musicals, continguts d'àmbit humà, etc. Formats: gràfic i en àudio.



Continguts
El llegat del tambor.
Familiaritzant-nos amb els instruments i el ritme.

mÒDUL 2

mÒDUL 1

Geometria musical.
Fases del cercle de tambors. Dinàmiques musicals per a la creació del
cercle de tambors.

El so i el silenci.
Fases musicals diferents per les quals es desplega el cercle de tambors.
Dinàmiques musicals perquè brolli la força del cercle.
Aprenent de les músiques tradicionals de tambors, per aplicar-ho a la creació de comunitat
en el nostre àmbit relacional.
Comprensió de la estructura/geometría musical del grup de percussió.
Habilitats de 'direcció musical' per aplicar al cercle de tambors.

INSTRUMENTS DE MÀ. Fustes: claves, woodblocs, güiro. Llavors: sonalles, shakers, txekeres.
Metall: escallots, campanes, triangles. Instruments d'efectes, etc.
TAMBORS DE MÀ: djembes, llatins, darbouka, frame drum...
TAMBORS AMB BAQUETES: bombos, dum dums, tambors xamànics, etc
RITMES BINARIS, RITMES TERNARIS
MODELS RÍTMICS PRINCIPALS DE TRADICIONS DEL MÓN: RITMES GLOBALS DE 'WORLD
PERCUSSIÓN', RITMES D'APODERAMENT i RITMES DE CURACIÓ.



Ritme humà.
Desenvolupament d'habilitats per a la facilitació.

mÒDUL 4

Habilitats de lideratge coaching que ens facilitaran la direcció del grup de percussió. 
Posta en acció de models d'aprenentatge ontològics i cosmogràfics.
Corporalitat/Expressivitat/Escolta global/Comunicació efectiva.
Creació de contexts generatius de confiança i entusiasme.
Potenciació d'interrelacions humanes a través de la música. 
Creació d'espais musicals per a l'apoderament personal.

mÒDUL 3

Del ritme a la unitat.
Possibilitats d'aventures rítmiques segons l'àmbit i l'entorn humà. 
Els diferents tipus de cercles de tambors.

CERCLES PER A LA COHESIÓ SOCIAL
CERCLES PER A LA COHESIÓ DE GRUPS DE TREBALL EN ORGANITZACIONS 'TEAMBUILDING'
CERCLES PER A L'APODERAMENT PERSONAL I LA SANACIÓ 'HEALING DRUM CIRCLES'
CERCLES PER A 'RITES DE PAS'

Nodrint-nos en el gaudir.
Jocs rítmics adequats als diferents cercles de tambors.

Possibilitats rítmiques interactives i la seva adequació a les diferents tipologies
de cercles de tambors

mÒDUL 5

Jocs rítmics amb tambors
Jocs rítmics amb combinació de diferents instruments
Jocs rítmics amb moviment
Jocs rítmics amb veu



preu per mòdul:

LLOC: Caps de setmana no residencials:  'ESPAI VIU' 
Carrer de Papin, 31. Barcelona, barri de Sants.

Reserva:

Caps de setmana residencial:   A concretar.

format de pagament:

195 €  IVA inclòs

preu descompte: 175 €  IVA inclòs
aplicable per a reserves fetes fins al 31 de març

1r pagament:  

2n pagament:

3r pagament:

4t pagament:

5è pagament:

setmana del 20 al 24 abril (abans del 1r mòdul)   

setmana del 18 al 22 maig (abans del 2n mòdul) 

setmana del 22 al 26 juny (abans del 3r mòdul) 

setmana del 27 al 31 juliol (abans del 4t mòdul)                                      

del 31 agost al 4 setembre (abans del 5è mòdul) 

Total preu de la formació completa 

175 €   

175 €

175 €

175 €

  75 €

875 €
IVA inclòs  

Preu
amb Dte.

100 € 

195 €   

195 €

195 €

195 €

  95 €

 975 €
IVA inclòs   

Preu
regular

100 € 

El valor no inclou els costos de: dinars dels dissabtes no
residencials, allotjament i pensió completa del cap de
setmana residencial a la natura.



"A mi, los círculos de tambores me conectan con una fuerza común, con una fuerza de
buenos instintos y sabiduría eterna."

"El cercle de tambors m'obre a una experiència única de retrobament amb mi mateix a través dels sons i
de l'energia que generem com a grup."

"El cerce et convida a viatjar pels teus centres energètics, a expresarte en diversos llenguatges,
a gaudir del movimient sonor i el propi. Expandeixes la escolta tan interna com externa. Amb
dinàmiques que donen lloc a l'autoexploracio, i elements xamànics que donen lloc a la
expansió de la consciència''

 "Los círculos de tambores es una experiencia donde la presencia y la creatividad de lo más profundo
del ser se permite expresar sin límites. Es una medicina para el Ser. Me siento feliz de poder compartir
esta experiencia, mi alma está agradecida. Gracias Tamir y Jayani por crear el espacio."

"Muy interesante, ameno, sorprendente, creativo, llenos de amor, me han encantado!"

"Vaig participar en el cercle de tambors amb el Tamir i la Jayani i vaig sentir connectar amb el meu Jo i la
meva creativitat. Una experiència profunda i molt enriquidora."

"Tamir i Jayani, heu fet que la nostra unió hagi tingut tots els elements espirituals i materials que guien
les nostres vides. El clima d’amor i alegria que vau saber crear ha deixat una petjada que es manté en el
nostres cors."

Salvador Piqué i Silvia Díaz, instructors de Meditació i Kundalini Ioga.

Isabelle Baron, instructora de Chi kung.

Jenny Torrella, auxiliar clínica i terapeuta del so.

Emi Perez, terapeuta manual i terapeuta del so.

Esther Fernandez, treballadora de la Terra, agricultora i pastora.

Laura Falcón, mestra d'educació infantil

Santi Gimeno, enginyer

"El cercle de tambors amb el Tamir m'ha aportat reconciliació amb el significat de grup en
connexió amb el cor i la terra''.

Rosa López, terapeuta holística (www.mapremokomala.com)

"Per mi el cercle de tambors es desaparèixer com a persona individual per passar a formar part
del Tot, fluir amb el que es dona, deixar q s'expressi el ser q portes dins.... O sigui, ser lliure.''

Emma Canals, administrativa.



Facilitadors: 

Tamir J. Satorra

Jayani A. Molina

Sóc músic percussionista des del 1980. Amb un ampli recorregut com a music professional i experiències comunitàries amb
músics de la Mediterrània, l'Àfrica del nord i occidental, sud, nord Amèrica i el Carib. Parale·lament he acompanyat a la dansa
contemporània, jazz, africana i afrocubana, a la dansa bioenergética, al coaching corporal i al ‘trance’, cosa que m'ha ajudat a
conèixer les aliances entre el tambor, la corporalitat i l'espiritualitat. M'interesso pel tambor de guariment des de 1990.
 

Començo a fer cercles de tambors el 1998 en Centres Cívics de Barcelona, despertant en mi l'entusiasme per l'abast del
desenvolupament personal i terapèutic que ofereixen a persones 'no-musics'. He fet cercles per a escoles, grups socials, gent
gran, grups d'educació especial i, vinculat al món del coaching ontològic, per a la cohesió d'equips d'empresa facilitant per a
algunes de les empreses nacionals i internacionals més importants a Espanya, amb grups de fins a 1000 participants. Han
sigut més de 20 anys de conèixer sobre el terreny, aprenent de la propia experiència i de col·laboracions amb companys savis,
ampliant els propis descobriments en formacions internacionals, com p.e. Healing Drum Circles amb Christine Stevens.
 

Des del 2003 coordino l'assignatura "Percussió, expressió i comunicació" i "Percussió terapèutica" al Màster de Musicoteràpia
de la Universitat de Barcelona. Sóc docent del Postgrau i del Màster de Musicoteràpia Transcultural de la Universitat de
Girona. Guest Faculty per Espanya de la Facultat de "The Foundation  for  Shamanic  Studies" de Michael Harner. Fundador de
l'Institut de Música Primordial, "Ritme Humà, Música i Coaching". Membre del DCFG (Drum Circle Facilitators Guild)           
 

Fundadora, junt amb Tamir, de l'Institut de Música Primordial, dedicat a proporcionar espais on avivar la consciència a través de
l'eina de la percussió, el cos i la veu. Formada en Arts Aplicades a l'Escultura. Des  de els  19  anys indagant profundament en
l'autoconeixement a través de la bioenergètica transpersonal, meditació zen, meditacions actives i constel·lacions familiars. 
 

Conec el tambor i 'la  maraca' com a eines de connexió amb l'ànima, i els seus profunds estats de consciència, en el cercle
xamànic, formant-me en xamanisme transcultural des de 2010, essent graduada en el programa avançat de Tres Anys en
Xamanisme i Curació Xamànica per "The Foundation for Shamanic Studies" de Michael Harner, organització per a la qual, des del
2014, sóc organitzadora i assistent en els tallers formatius avançats que són realitzats a Espanya per la seva facultat sènior.
 

Des del 2012 acompanyo en la creació de 'Tambors de l'Ànima' i sóc artesana de 'maraques' per a treball xamànic des de
2015.Co-condueixo els Cercles de Ritmes Primordials de Cosmovisió Universal, els Cercles Batecs de l'Ànima, i els cercles de
percussió que fonamenten les classes de Música Primordial a Espai Sacra, Terrassa. Col·laboro des de 2013 en el programa de
Carme Tena de coaching corporal per a dones 'Lideratge Femení', amb edicions a Barcelona Euskadi, Perú, Xile i Argentina.
 



Contacte: Jayani 

+34 658 924 745 

jayani@musicaprimordial.com

www.musicaprimordial.com

telèfon

email


