Toni Chelvi inicia els seus estudis amb el professor Raül Seguí. Obté la màxima
qualificació en el títol de professor i guanya el Premi d’Honor de Grau Mitjà al
conservatori Mestre Verd de Carcaixent. En 1998 finalitza el cicle superior amb
l’especialitat de Tuba, equivalent a la llicenciatura d’Història i Ciències de la Música al
Conservatori Superior de música Joaquim Rodrigo de València.
Va ser seleccionat com a tubista per participar amb la Banda Mundial sota la batuta del
mestre Pablo Sánchez Torrella. També va realitzar gires nacionals a Andalusia i
internacionals com al Japó amb la Jove Orquestra del Conservatori Superior de
València.
Ha participat en cursos internacionals de Tuba a Vilanova de Castelló amb els
professors Roger Bobo, Mel Culberston, Jozsef Bazsinka, Michael Godard i Miguel
Moreno. També ha fet un curs de Jazz al Conservatori Superior de Madrid, amb el
professor Jonh Sas.
Quan al terreny pedagògic, ha obtingut el Certificat d’Aptitud Pedagògica reconegut per
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ha col·laborat en enregistraments i concerts de l’Orquestra Teatre del Liceu i
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
En 1999 va guanyar per oposició la plaça de tuba en la Banda Municipal de Barcelona.
Actualment és tuba solista de la Banda Municipal de Barcelona i imparteix classes
d’aquest
instrument en diferents escoles reconegudes de Barcelona.
La seva dedicació a la Música de Cambra s’ha materialitzat en diversos projectes:
fundador del quintet de metall Barna Brass Quintet, director del grup de tubes Barcelona
Ensemble i solista de recitals amb l´acompanyament del pianista Douglas M.Bringas.

Descripció del taller de la Tuba
A l’inici del taller de la Tuba s’escoltarà l’obertura de Richard Strauss “Así hablaba
Zarathrusta” interpretat per tuba contrabaix i tuba tenor d’en Toni. Seguidament els
nens escoltaran la història d’en Toni: “Quan era petit li deien Tonet i li agradava molt
la música igual que tota la resta de la seva família. Va arribar el moment d’escollir
l’instrument i ell va decidir triar el mateix que el seu pare, la tuba, però, hi havia un
problema, la tuba era massa gran per ell i el seu professor li va explicar que tot tenia
solució i que hauria de començar per una tuba més petita anomenada tuba tenor o
bombardí.”
Tot seguit els nens escoltaran les primeres cançons que va aprendre en Tonet amb la
seva tuba tenor: Sol, solet, el gegant del pi, quinze són quinze, plou i fa sol…. “Una
vegada, es va fer més gran en Toni, va agafar la tuba contrabaix igual que el seu pare”
i aleshores les cançons que s’interpretaran seran concertants amb una base
d’acompanyant.
Durant el taller, en Toni explicarà els antecessors d’aquests instruments de vent metall
com és la banya de bou on s’escoltaran els sons més primitius i al mateix temps podran
visualitzar amb diferents mides de mànegues l’altura amb el greu i l’agut. Finalment
alguns nens tindran l’oportunitat de bufar amb la tuba per gaudir de la màgia del seu so.

