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900 PERSONES OMPLEN L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE EN EL CONCERT DE NADAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT

El divendres 21 de desembre a les 19h va tenir lloc el tradicional Concert de Nadal que ofereix cada any l’Escola
Municipal de Música d’Olot. Aquesta edició va ser especial ja que hi van participar tots els alumnes de 4 a 18 anys per
tal de celebrar que, després d’un llarg procés que ha culminat aquest curs 2012-2013, tots els alumnes de l’Escola de
Música poden fer música en grup, sigui cantant en una coral o tocant en un grup instrumental. En el concert hi van
participar gairebé 300 alumnes que formaven 5 corals diferents, 2 orquestres de corda, 2 conjunts de vent, el grup de
Ministrers, la Big Band i 2 orquestres de guitarres. Com que es preveia una gran afluència de públic el concert es va fer
a l’església de Sant Esteve d’Olot que es va omplir amb 900 persones. Un dels moments culminants del concert va ser
quan una gran orquestra formada per tots els alumnes i professors van tocar El Rossinyol i l’Himne de l’Alegria. Amb
aquestes peces l’Escola Municipal de Música d’Olot es va afegir al clam per reclamar el recolzament institucional a
l’educació musical tal i com han fet la resta d’escoles de música de Catalunya. La direcció de l’Escola de Música agraeix
la bona disposició i col·laboració de la Parròquia de Sant Esteve, La Brigada Municipal i de l’empresa de sonorització
Clip.
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ACTIVITATS
ELS ALUMNES DE PIANO PARTICIPEN AL
“POSA’T A LA CUA”
El dia 6 d’octubre es va dur a terme l’activitat “Posa’t
a la cua” organitzada per l’ Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot (ICCO). L’activitat era oberta a totes les
escoles de música d’Olot i a tothom qui volgués tocar
el piano de cua que es va situar al mig de la plaça
major durant tot el dia. Varis professors i una
vintena d’alumnes de diverses edats i nivells de
l’Escola Municipal de Música d’ Olot hi van participar
de 5 a 7h de la tarda. Els pianistes van oferir un
interessant i variat repertori que anava de les
cançons populars i tradicionals, passant per estudis
pianístics de diferent nivell i dificultat tècnica fins a
obres d’estils i èpoques diverses. Cal destacar que a
part de les interpretacions individuals també es va
poder escoltar música de cambra en format de 4
mans i de trio.

LA RESIDÈNCIA EDAT 3 CELEBRA LA
CASTANYADA AMB UN CONCERT DELS
ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA D’OLOT

Tots els participants van ser obsequiats amb una
entrada al concert que va tenir lloc el mateix vespre
al Teatre Principal d’Olot on el pianista Vestard
Shimkus, guanyador del concurs Maria Canals de
l’edició 2009, va interpretar sonates del compositor
olotí Pare Antoni Soler i obres de Schubert i Ravel.

El passat dimecres 31 d’octubre a la residència Edat
3 van celebrar la castanyada d’una forma molt
especial. Després de la tradicional menjada de
castanyes i panellets que havien elaborat durant el
matí, tots els usuaris de la residència van poder
gaudir d’un concert de música que els van oferir
alguns alumnes de l’Escola Municipal de Música
d’Olot. En concret hi van participar dos conjunts
instrumentals, la Camerata i el Grup de Vent de
Nivell Mitjà. Aquests conjunts estan integrats per
alumnes d’entre 12 i 18 anys que toquen el violí, la
viola i el violoncel en el cas de la Camerata, i la flauta
travessera i el clarinet en el cas del Grup de Vent.
Aquesta experiència s’ha valorat molt positivament
per part de la residència Edat3 i l’Escola de Música ja
que per una banda ha permès acostar la música a un
col·lectiu que els és difícil poder gaudir de la música
en directe i per altra ha permès una interessant
relació intergeneracional que potencia els valors
educatius i socials que des de l’Escola de Música
s’intenten inculcar als alumnes.
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ACTIVITATS
PARTICIPACIÓ DE LA NEUS FERRER I EN DANIEL PUERTO A L’OFRENA ALS DIFUNTS
El dijous dia 1 de novembre de 2012 el duet de música de
cambra format per la flautista Neus Ferrer i el pianista
Daniel Puerto van participar al tradicional acte de l’Ofrena
als olotins difunts que va tenir lloc a la una del migdia a
l’entrada del recinte del Cementiri d’Olot. L’obertura de
l’acte i la pregària la realitzà el Mn. Lluís Solà, rector de la
parròquia de Sant Esteve. Seguidament el duet va
interpretar l’obra “Pensament” de Salvador Brotons. A
continuació el rapsode Joan Llagostera va recitar diferents
poemes de Miquel Plana, Josep Congost i Joan Teixidor i el
duet va tocar una altra peça musical anomenada
“Recordant” del mateix compositor. La cloenda de l’acte fou
a càrrec del Sr. Josep M. Corominas alcalde d’Olot.

L’ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES CELEBRA SANTA CECÍLIA AMB ELS MINISTRERS DE L’ESCOLA
DE MÚSICA D’OLOT
El dimecres 21 de novembre, vigília de Santa Cecília, a l’Escola Volcà Bisaroques van celebrar una festa en honor a la
patrona dels músics. Els actes van començar a les 3 de la tarda amb una mostra de danses a càrrec de tots els
alumnes de l’Escola. A continuació la Coral Vulcània va interpretar diferents cançons del seu repertori. Finalment,
van comptar amb la col·laboració dels Ministrers de l’Escola de Música d’Olot. Aquest grup format per alumnes de
sac de gemecs, flabiol i tamborí, tarota, trombó i timbal de l’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge
va interpretar diferents peces tradicionals de la Garrotxa i dels Països Catalans. Aquesta col·laboració es va valorar
molt positivament per part dels equips docents del dos centres ja que per una banda va donar la oportunitat als
alumnes de l’Escola de Música de mostrar el seu treball en públic i per altra va ser una bona forma de donar a
conèixer i escoltar en directe els instruments tradicionals catalans als nens i nenes de l’Escola Volcà Bisaroques. Les
activitats van continuar el dia següent, dia de Santa Cecília, amb la Matinal de Cançons Amigues, on cada classe va
oferir una cançó a la seva classe amiga.

http://escolademusica.olot.cat | escolademusica@olot.cat | 972 270 044

ACTIVITATS
CONCERTS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT PER
CELEBRAR SANTA CECÍLIA
L’Escola Municipal de Música d’Olot va celebrar la festivitat de la patrona dels
músics amb tres dies dedicats a fer actuacions en públic. Els concerts van tenir
lloc a l’Auditori Pare Antoni Soler de l’Escola de Música durant els dies 20, 21 i
22 de novembre. Cada dia es van fer dues sessions d’una hora de durada, la
primera a les 17.30 i la segona a les 19h. Durant aquests sis concerts el públic
assistent va poder gaudir de les interpretacions a càrrec de més de 150 alumnes
instrumentistes de piano, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó,
flauta travessera, clarinet, saxo, guitarra, baix, bateria, sac de gemecs, flabiol i
tarota. La celebració de santa Cecília va acabar d’una forma molt especial:
professors i alumnes de l’Escola de Música van anar a escoltar el magnífic
concert que va oferir la Sant Andreu Jazz Band el dissabte 24 al Teatre Principal
d’Olot.

ELS MINISTRERS A LA FIRA DEL
FAJOL DE BATET DE LA SERRA
El diumenge 10 de febrer al matí els
Ministrers de l’Escola de Música van
actuar a la VIII Fira del Fajol. Després del
pregó van fer ballar en Batoies de Batet
de la Serra, el gegant que bat el fajol amb
la seva batoia. Seguidament van fer una
cercavila acompanyant el gegant per tot
el recinte de la fira. A continuació hi va
haver una demostració per part de la gent
del poble de batre, ventar i moldre el
fajol. També, va tenir lloc la presentació
de El Petit Conte del Fajol, conte escrit per
l’Irene Porxas i amb dibuixos de la Pilarín
Bayés.
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ACTIVITATS
GRAVACIÓ I FILMACIÓ DEL NOU ESPOT
D’OLOT TELEVISIÓ
El dissabte 2 de febrer es va filmar al Teatre Principal
d’Olot el nou espot d’Olot Televisió en el qual els
protagonistes són els alumnes de l’Escola Municipal de
Música d’Olot. Aquest espot és el projecte estrella del
conveni que van signar Olot Televisió i l’Escola de Música
durant el mes de novembre 2012, en el qual es van acordar
diverses propostes de col·laboració. De fet el projecte ja
havia començat a principis de curs quan els alumnes de
composició de l’Escola van iniciar la creació de la música
de l’espot. Al mes de desembre es va gravar la música al
plató d’Olot Televisió amb alumnes instrumentistes i
cantants. Finalment va ser el torn de la imatge: una gran
orquestra formada per 120 alumnes de l’Escola, tant de
música clàssica, tradicional com moderna, van actuar
davant les càmeres d’Olot Televisió que van rodar des de
diferents plans el que s’acabarà convertint en l’espot d’Olot
Televisió, el qual es començarà a emetre a principis de
març.
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AGENDA
20è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA D’ESCOLES DE MÚSICA
Diumenge, 17 de març de 2013 a les 13.30h
Parc del Fòrum de Barcelona

Els alumnes de l’etapa d’Iniciació participaran a la
festa del 20è aniversari de l’ACEM que es celebrarà
al Parc del Fòrum de Barcelona el proper 17 de març.
Cantaran juntament amb més de 3000 nens i nenes
de totes les escoles de l’Associació la cantata El Nen
Enamorat de la Lluna. L’AMPA ha organitzat uns
autocars per anar tots junts a aquesta festa.

DE L’HAVANA A BUENOS AIRES
Dimecres, 20 de març de 2013 a les 19h
Teatre Principal d’Olot.

Els alumnes dels conjunts corals i instrumentals de
nivell elemental i mitjà de l’Escola de Música ens
proposen acompanyar-los en un viatge per Amèrica
a través de la seva música i els seus ritmes populars.
Amb aquest concert, l’Escola de Música vol aproparnos a la cultura d’aquests països per així conèixer
més aspectes dels olotins provinents de l’altra banda
de l’Atlàntic. Les entrades estaran a la venda a partir
del dia 4 de març al Teatre Principal d’Olot.

L’AMPA ha organitzat uns autocars per desplaçarnos tots junts a Barcelona.

XII FLAUTADA DE LES COMARQUES
GIRONINES
Dissabte, 9 de març de 2013
Sant Feliu de Guíxols

Els alumnes de flauta de l’Escola de Música
participaran a la Flautada de les Comarques
Gironines que aquest any es celebra a Sant Feliu de
Guíxols. Durant tot el dia es faran activitats que
culminaran amb un concert de tots els participants
al Teatre Auditori Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

SETMANA DE L’INTÈRPRET

Dimarts 19, dijous 21 i divendres 22 de març de 2013
a les 17.30h i les 19h
Auditori Pare Antoni Soler de l’Escola de Música

Amb l’objectiu que tots els alumnes de l’Escola
puguin tocar en públic s’oferiran sis concerts on
podrem
escoltar
les
interpretacions
d’instrumentistes de totes les edats i nivells.

BALL DEL XAI BÈ

Dissabte, 30 de març de 2013
Plaça Major d’Olot

Els Ministrers de l’Escola de Música acompanyaran
el Ball del Xai Bè. Aquesta dansa que s’havia ballat
antigament a Olot ja fa uns anys que l’Esbart d’Olot
la va recuperar i els Ministrers en van gravar la
música en el seu disc Balls de Faràndula i altres
Danses de la Garrotxa.
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AGENDA
RUTA MODERNISTA
Dissabte 6 d’abril de 2013
Casa Solà-Morales d’Olot

La Camerata de l’Escola de Música oferirà un petit concert
a un dels salons de la casa Solà-Morales d’Olot dins el marc
de la Ruta Modernista que organitza l’IMPC.

CONCERT DE MÚSICA DE LA CAPELLA DE
SANT ESTEVE D’OLOT
Dimecres, 17 d’abril de 2013 a les 20h
Teatre Principal d’Olot.

Dins el marc del projecte de recuperació de la
música que es guarda a l’Arxiu de Sant Esteve d’Olot,
els alumnes de nivell mitjà de l’Escola de Música han
transcrit alguns dels manuscrits que contenen
música de cambra i per a instruments de tecla. A
través de la seva interpretació ens endinsarem a
l’Olot musical del segle XVIII i XIX. Una hora abans
del concert es farà la presentació del llibre Inventari
del fons musical de Sant Esteve d’Olot.

GUITARRADA

Diumenge 28 d’abril de 2013 a les 12.30h
Teatre de Vidreres

Un any més, guitarristes de les comarques de Girona
faran un concert conjunt. Aquesta edició es farà a
Vidreres. Prèviament, els dies 20 i 21 d’abril es
faran unes jornades de treball a la casa de colònies
Can Bruguerola de Canet de Mar. Hi participaran les
escoles de música de Figueres, Torroella, Girona,
Banyoles, Barcelona, Santa Coloma de Farners i Olot.

GIRACONCERT 2013

Dissabte 20 d’abril de 2012 a les 18h
Auditori Pare Antoni Soler de l’Escola de Música

Amb l’objectiu que els alumnes instrumentistes de
les comarques gironines puguin tocar en diferents
auditoris s’ha organitzat la quarta edició del
Giraconcert.
Hi participaran alumnes del Conservatori de Girona i
de les escoles de Torroella de Montgrí, Figueres,
Gironès, Santa Coloma de Farners, Girona i Olot. Els
alumnes, que es seleccionaran prèviament en una
audició, tindran l’oportunitat de tocar en dos
concerts que tindran lloc a les localitats de les
escoles de música participants durant els dies 19 i 20
d’abril de 2013. A Olot el concert es farà el dissabte
20 d’abril a les 18h.
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AGENDA
EL CIRC BUM

Dimarts, 7 de maig de 2013 a les 19h
Teatre Principal d’Olot

El forçut, el pallasso, la dansa de l’ós, l’encantador de serps... entrem al món màgic del circ de la mà dels més petits de
l’Escola de Música. Les corals de Sensibilització i Iniciació ens presenten la cantata El Circ Bum d’Eberhard Werdin.
Entrades a la venda al Teatre Principal d’Olot a partir del dia 29 d’abril.

FIRA DEL DIA 1 DE MAIG

FESTA MAJOR DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Concert de música tradicional a
càrrec dels Ministrers de l’Escola
de Música d’Olot i La Cultural de
Granollers.
Aquest grup està
format per estudiants de gralla,
tarota i percussió i està dirigit per
l’Enric Montsant.

Els Ministrers de l’Escola de Música actuaran a la cercavila dels
Cavallets, Gegants i Mulassa de Sant Feliu de Pallerols, que es celebra
en motiu de la Pasqua Granada. Aquesta festa està declarada Festa
Patrimonial d’Interès Nacional.

Dimecres 1 de maig de 2013
Plaça del Rector Ferrer

Dissabte 18 de maig de 2013, a partir de les 17h
Carrers de Sant Feliu de Pallerols

MARATÓ DE DONACIÓ DE
SANG
Dissabte 4 de maig de 2013
Hospici d’Olot

La Big Band de l’Escola de Música
farà una actuació solidària a la
Marató de la Donació de Sang que
es farà a Olot i que organitza
l’Associació de donants de sang de
les comarques de Girona
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AGENDA
RECITALS DE FINAL DE CURS

Dilluns 10, dimarts 11 i dimecres 12 de juny de 2013
Escola de Música i altres llocs de la ciutat

Concerts organitzats per famílies d’instrument
(Corda fregada, corda pinçada, vent fusta, vent
metall, percussió, cant i música tradicional) on els
alumnes instrumentistes ens mostraran el repertori
treballat durant el curs. Tot i que els concerts són
oberts al públic, tenen caràcter d’avaluació.

CONCERT DE SOLISTES I GRUPS DE
CAMBRA DE NIVELL MITJÀ

Dijous, 13 de juny de 2013, a les 19h
Auditori Pare Antoni Soler de l’Escola de Música

Concert on els alumnes més avantatjats de l’Escola de
Música ens presentaran el seu repertori, tant en
format de solistes com en grups de cambra.
Entrada gratuïta.

FESTA DE L’ESCOLA

Divendres, 21 de juny de 2013, a les 18h
Jardins de l’Escola de Música
Festa de cloenda del curs 2012-2013. Hi haurà diferents
actuacions dels conjunts corals i instrumentals al jardí de
l’Escola de Música en un ambient lúdic i festiu. A la mitja
part hi haurà un berenar per a tots els assistents
organitzat pels membres de l’AMPA.

CORNAMUSAM

Divendres 4 i dissabte 5 de juliol de 2013
Plaça del Rector Ferrer i carrers d’Olot

Com ja és habitual els Ministrers tocaran la Marxa i
el Ball de la Cabreta al Festival de la Cornamusa que
es celebra cada d’any a Olot el primer cap de
setmana de juliol. Després de cada ball i haurà una
cercavila pels carrers d’Olot.

http://escolademusica.olot.cat | escolademusica@olot.cat | 972 270 044

