
Diumenge 17 de juny, de 10 a 14:30h, Taller 

Explora i gaudeix amb la teva veu  
Introducció al mètode Fitzmaurice Voicework® 

Informació i inscripcions:  
+34 652536630 

mesenlladelaveu@gmail.com 

Preu: 40€ 

Escola de Música Joan Llongueres 
Carrer Sèneca núm.22 (Barcelona) 

Marta Fiol 

Fitzmaurice Voicework® és una aproximació a l'entrenament vocal, que explora les dinàmiques entre el cos, la respiració, la 
veu, la imaginació, el llenguatge i la presència.
Facilita la connexió amb un mateix i el desplegament del propi potencial com a persona i artista, afavorint una major 
presència, expressivitat i fluïdesa de la veu parlada i cantada.
Desenvolupada per la internacionalment reconeguda actriu i professora de veu, Catherine Fitzmaurice, aquesta tècnica es basa 
en la convinació de tècniques respiratòries tradicionals amb d’altres disciplines físiques com ara el ioga, el shiatsu o la 
bioenergètica.
Fitzmaurice Voicework va sorgir del treball de la veu en el teatre, cinema o televisió, havent ajudat posteriorment no només a 
cantants i actors, sinó a professionals d'altres disciplines (mestres, terapeutes del llenguatge, directors, oradors, polítics, 
executius i advocats, entre d'altres). En l'actualitat forma part de programes universitaris, conservatoris i teatres d'arreu del 
món. S'inclou en el treball clínic de les patologies del llenguatge als EUA, i està en creixement al Canadà, Europa, Àsia, 
Amèrica Central i Sudamèrica. A Catalunya és ja present a escoles superiors de teatre (Institut del Teatre i Eòlia).

AQUESTA TÈCNICA AJUDA A:
• Descobrir i conèixer la pròpia veu, ampliant el seu registre.
• Augmentar la presència vocal i física.
• Respirar de forma més lliure i orgànica.
• Promoure l'espontaneïtat i la connexió emocional.
• Transformar el nerviosisme i la por escènica en energia creativa i vibrant (afrontar la por a parlar en públic). 
• Desenvolupar un escalfament efectiu abans de concerts, espectacles, presentacions, audicions o enregistraments. 

OBJECTIUS:
Introduir als participants en els aspectes bàsics de la tècnica, coneguts amb el nom de desestructuració i reestructuració.
La desestructuració proposa alliberar el cos i la respiració de tensions cròniques i hàbits innecessaris, aprofundint en 
l'espontaneïtat i la presència. El resultat que emergeix gràcies a la desestructuració és canalitzat en la fase de reestructuració 
cap a una veu lliure, sana i amb suport, encoratjant que les veus vibrants comuniquin intenció i emoció, sense excés d’esforç.

A QUI VA ADREÇAT? 
Recomanat a totes aquelles persones interessades a explorar el potencial d’ús de la seva veu cantada i/o parlada.

NECESSITEM: 
• Una coltxoneta tipus “ioga”, una tovallola gran i un coixí per a meditació (zafú) o similar.
• Mitjons, roba còmoda, aigua.
• Un text o cançó amb el que es vulgui treballar.
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