
La Historic Brass Society (HBS) és la comunitat internacional de 
músics professionals i aficionats, investigadors, constructors d’in-
struments i entusiastes dels instruments històrics de vent metall.

Els interessos de la HBS abarquen tota la gamma de música antiga, 
literatura i pràctiques d’interpretació històrica, des de l’antiguitat 
fins al present, incloent la trompeta natural, la trompa natural, el 
sacabuig, el cornetto, el serpentó, la corneta amb claus, la trompeta 

amb claus, trompa amb vàlvules, instruments de 
metall del segle XIX i el desenvolupament del 

jazz.

L’HBS publica la revista acadèmica avalada per la Historic Brass Society 
Journal, i articles i ressenyes al seu butlletí multilingüe Historic Brass 
Today.

L’HBS també du a terme simposis sobre metall i dóna suport a sessions 
d‘estudi especials en col·laboració amb altres organitza-

cions. Manté un fons de suport per als estudiants joves per 
assistir a esdeveniments.

L’HBS ha establert el Premi Christopher Monk, premi anual que s’atorga a una 
persona per les seves contribucions destacades en la música antiga d‘instru-
ments de metall.

Feu-vos-en membre: estudiants i persones adultes $35, membres regulars $42, preu 
especial de tres anys per $110. Contacteu amb membership@historic-

brass.org. Penseu en el voluntariat: sempre són 
necessaris els rols de lideratge a HBS, 

inclosos els càrrecs als comitès.
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Pertanyeu a la 
comunitat d‘entusias-

tes de la música de metall 
incloent intèrprets, historia-

dors, fabricants d‘instruments, 
reparadors, compositors, ama-
teurs i entusiastes d’arreu del 

món i cultures i maneres 
de fer diferents.

Rep The His-
toric Brass Today 

(en línia) i The Historic 
Brass Society Journal 
(imprès) i mantén-te 

connectat.

Compartiu 
les vostres fotos i 
vídeos a través d‘
Instagram, Face-
book i YouTube.

Compartiu les 
vostres idees, interes-

sos, adquiriu experiència pu-
blicant a les nostres plataformes i 

accediu a les nostres 
publicacions.

Obteniu 
informació sobre els 

propers esdeveniments 
i trobeu connexions amb 

els de la vostra 
zona.


