CIRCULAR OCTUBRE 2012

Benvolguts pares i mares d’alumnes, benvolguts joves i adults,
Ens plau fer-vos arribar el calendari de les activitats d’aquest 1er trimestre del
curs, que comptaran amb la participació de tots els alumnes i professors de
l’Escola.
També els pares hi tindreu un paper molt important, tan en les reunions que us
convoquem com en el suport i assistència als concerts que hem organitzat i que
com veureu, seran un exponent de la renovada vitalitat de la nostra Escola
Municipal de Música.
Rebeu una cordial salutació,
La direcció i l’equip de professors de l’ EMM de Sant Quirze del Vallès.

1- Reunions de pares pels alumnes de Llenguatge Musical
Data: Dijous 15 de novembre de 21 a 21:45 per els pares d’alumnes de
Bàsic, i de 21:45 a 22:30 per els pares d’alumnes de Sensibilització i
Iniciacions.
En aquesta reunió explicarem quins són els objectius de cada curs i en el cas
dels grups d’Iniciacions i Sensibilització, es passarà un vídeo de les primeres
classes.
D’aquesta manera podrem conèixer-nos personalment i així treballar junts en
l’educació musical dels vostres fills.
2- Sta. Cecília. Concert i Certamen de composició.
Data: Dissabte 24 de Novembre. 11:30 matí. Masia de Can Barra
Hi participen: Tots els alumnes de Sensibilització, Iniciació i Vibrem cantant
dels divendres.
La primera part serà a càrrec dels professors de l’Escola, oferint obres de
música de cambra en grups formats per a l’ocasió. Podreu escoltar el professor
de guitarra, l’Adrià Baigés, juntament amb el de Flauta Travessera, Sergi Gili, el
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professor de piano, l’Alex Alguacil i a la professora de LLM i cantant Alba
Fortuny, el professor de piano Toni Costa amb els professors de corda, Nuno
Mendes, violí i Ivàn Lorenzana, violoncel... el professor de saxo i clarinet
Phillipe Colom...
I a la segona part, els alumnes de Sensibilització, Iniciació i de Vibrem Cantant
infantil dirigits pels professors Teresa Marçal, Alba Fortuny, Berta Rodríguez,
Toni Costa i Sergi Gili, ens oferiran un petit concert que omplirà de cants la
Masia de Can Barra i farà que les muses de la música, juntament amb la seva
patrona, ens acompanyin en aquest primer concert de la nova Escola de
Música.
Paral.lelament a això, a l’escola farem una exposició dels treballs i
composicions del 1er. Certament de Composició de Sta. Cecilia.
3- Setmanes d’Instrument pels alumnes d’Iniciació 1 i 2
Els petits alumnes de 6 i 7 anys estan d’enhorabona. Com ja havíem anunciat,
aquests alumnes podran començar instrument a partir del gener. Perquè la tria
sigui el més acurada possible, els hi hem preparat un cicle de mini audicions, a
càrrec dels professors d’instrument i alguns alumnes. Aquestes sessions aniran
acompanyades d’un treball a classe amb “l’àlbum dels instruments” que
culminarà amb una reunió de pares i nens on s’escollirà la millor opció, sempre
consensuada.
4- CONCERT DE NADAL
Data: Dissabte 15 de desembre. 6 de la tarda.
Hi participaran tots els alumnes de l’Escola, petits i grans.
Des dels instrumentistes fins als grups del Vibrem Cantant i el Cor Jove.
També els més petits de Sensibilitzacions i iniciació.
Viurem el Nadal més musical!!
Ja us anirem concretant més detalls....

Trobareu aquest document i tota la informació a la pàgina web de l’escola de
música: www.santquirzevalles.cat/escolademusica
Recordeu que també podeu contactar amb nosaltres a traves del correu
electrònic escolademusica@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon (nou!) de
l’escola: 93 721 00 73 de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre.
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