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activitats
LA CORAL DE SEGON CICLE DE NIVELL ELEMENTAL
PARTICIPA EN LA FESTA QUATRE BARRES I UNA
ESTRELLA

RECORDEM PAU CASALS EN EL 40è ANIVERSARI DE
LA SEVA MORT

El dia 5 d’octubre es va celebrar a Olot una festa organitzada per ANC Garrotxa anomenada Quatre barres i
una estrella. Va ser una activitat de caràcter lúdic i popular on hi havia representats tots els municipis de la
Garrotxa, i hi van participar moltes entitats i associacions de la comarca. L’acte central de la festa va consistir en el bateig de la campana Llibertat seguida de la
cantada, per part de totes les corals de la comarca, del
Cant de la Senyera i dels Segadors.

El dimarts 22 d’octubre, a les 18 h, els alumnes de
l’Escola Municipal de Música d’Olot van fer un acte
per commemorar els 40 anys de la mort de Pau Casals.
L’activitat es va dur a terme simultàniament a més d’un
centenar d’escoles de l’Associació Catalana d’Escoles
de Música i va consistir en l’explicació de la figura
d’aquest músic català internacional, tant en la seva vessant d’intèrpret del violoncel i compositor com en la de
defensor de la pau i els drets humans. Seguidament, els
alumnes de violoncel van tocar la cançó tradicional catalana El cant dels ocells, que Pau Casals va popularitzar
i va convertir en un himne de la pau mundial.
ELS ALUMNES DE L’ESCOLA TORNEN A POSAR MÚSICA A L’ACTE DE RECORD ALS OLOTINS DIFUNTS
El dia de Tots Sants es va dur a
terme l’habitual ofrena floral als
difunts de la ciutat. Durant l’acte
es van llegir diferents poemes de
Josep Congost coincidint amb el
centenari del naixement d’aquest
poeta i es va poder escoltar la música dels alumnes de l’Escola. Hi
van participar els violoncelistes
Cinta Pellicer, Alba Torra, Mila Vidal, Berta Cañada, Núria Pujol, Núria Masó, Genís Fàbrega i Aina Pellicer i els violinistes Joan Bandrés,
Paula Padrosa i Alba Sans, que van
tocar El cant dels ocells, el Cànon de
Pachelbel i Legends of the Fall de
James Horner. La direcció va anar
a càrrec de la professora Eva Curto.
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CELEBREM LA FESTA DE LA NOSTRA PATRONA AMB TRES DIES D’ACTUACIONS EN PÚBLIC
L’Escola Municipal de Música d’Olot va dedicar tres
dies a fer actuacions en públic per tal de celebrar la
festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics. En
concret, van ser els dies 19, 20 i 21 de novembre durant els quals es van fer fins a 6 concerts. Hi van actuar més d’un centenar d’alumnes, instrumentistes d’edats, nivells i estils de música diferents. La
majoria d’actuacions van ser de solistes, però també es van poder escoltar les formacions de música de
cambra de nivell elemental i nivell mitjà de l’Escola.

MÚSICA TRADICIONAL EN DIRECTE A RÀDIO OLOT
El dissabte 16 de novembre, l’Espai Ideal
va celebrar el seu primer aniversari com
a punt de trobada per a joves. Durant tota
la tarda es van dur a terme diferents activitats organitzades per l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament d’Olot. Una de les més
mediàtiques va ser el Concurs de preguntes Ideal, que va ser retransmès en directe per Ràdio Olot. Les diferents fases del
concurs es van intercalar amb actuacions
musicals, d’entre les quals volem destacar la interpretació que va fer Paula Padrosa, Sònia Domènech, Eloi Salgueda i
Eudald Figueras, alumnes de l’Escola de
Música, de diverses peces tradicionals
catalanes. Des del programa de ràdio es
va donar molt de valor a la tasca que fa
l’Escola Municipal de Música d’Olot per
recuperar i difondre els instruments tradicionals catalans entre els joves.
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ELS MINISTRERS DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’OLOT, MEMBRES DE LA JOCIT
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre, els Ministrers de l’Escola de Música d’Olot es van desplaçar a Tarragona per tal de dur
a terme els assajos i un concert amb la Jove Orquestra Catalana d’Instruments Tradicionals (JOCIT). En aquesta edició es
va estrenar una obra del compositor tarragoní Xavier Pastrana, una obra creada per ser interpretada amb els instruments
que formen part de la cultura tradicional catalana. L’orquestra estava formada per un centenar de joves (d’entre 12 i 26
anys), tots estudiants d’instruments tradicionals de diferents escoles i conservatoris de Catalunya. Aquest projecte, únic
al nostre país, pretén ensenyar una forma de veure i gaudir de la música i els instruments tradicionals diferent de la manera a què estem acostumats, portant la gralla, la tarota, el sac de gemecs, el flabiol, la tenora, l’acordió diatònic i molts
altres instruments a l’escenari de manera conjunta per oferir un veritable espectacle de sons identificatius del nostre
país. La JOCIT és un projecte produït i dissenyat per l’Associació d’Amics de l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola
Municipal de Música de Tarragona i gestionat per l’empresa de gestió cultural El Tecler.

ELS MINISTRERS AL PESSEBRE VIVENT DE L’ESCOLA
MALAGRIDA

LA BIG BAND ACTUA A LA MARATÓ DE TV3
El diumenge 15 de desembre, la Big Band de l’Escola
de Música va actuar a l’activitat Redissenya la Marató,
que es va dur a terme la sala El Torín d’Olot a favor
de la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties
neurodegeneratives. L’activitat estava organitzada per
Roba Amiga i va consistir en una desfilada de moda en
la qual joves dissenyadores de la comarca van donar a
conèixer els seus models creats a partir de roba usada
recollida als contenidors de Roba Amiga.

El dissabte 14 de desembre, una petita representació
dels Ministrers de l’Escola de Música van actuar al Pessebre vivent que cada any organitza l’Escola Malagrida
d’Olot. Aquesta col·laboració va servir per anunciar la
voluntat que tenen les dues escoles de realitzar projectes musicals i educatius conjunts.
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L’ESCOLA DE MÚSICA CELEBRA EL NADAL AMB UN
GRAN CONCERT A L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE
El divendres 20 de desembre, tots els alumnes i professors
de l’Escola de Música van oferir un concert a l’església de
Sant Esteve d’Olot, que per segon any es va omplir de gom
a gom. Durant el concert es va poder escoltar repertori de
temàtica nadalenca interpretat pels grups corals i instrumentals de l’Escola de Música. El concert va finalitzar amb
la interpretació conjunta de tots els alumnes de la peça Les
Figures del Pessebre de Joan Llongueras. Mitja hora abans
de començar el concert, els Ministrers de l’Escola de Música van fer una actuació davant l’església.
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ELS MINISTRERS A LA FIRA DEL FAJOL

CONCERT DELS MINISTRERS AL FESTIVAL EL MINI

El diumenge 9 de febrer, els Ministrers van tornar actuar a la Fira del Fajol que se celebra cada any a Batet
de la Serra. Després d’un bon esmorzar van fer ballar
en Batoies, el gegant del poble, que representa un pagès amb una batolla (a la Garrotxa pronunciat batoia),
i a continuació van fer una cercavila per tot el recinte de la Fira. Durant tota l’actuació van comptar amb
la col·laboració d’Agnès Algueró i Dani López, antics
membres dels Ministrers i veïns de Batet de la Serra.

El dissabte 22 de febrer, a les 18 h, els Ministrers van
oferir un concert a la plaça de l’Àngel d’Olot dins el
marc del Festival El Mini. Durant el concert van interpretar repertori tradicional català, però també d’altres
indrets com Bretanya, Aragó i Àfrica. Al vespre, tots els
components dels Ministrers van anar a escoltar el concert que en Roger Mas feia a la sala El Torín.

MASTERCLASS DE FLAUTA A CÀRREC DE SALVADOR
MARTÍNEZ

SETMANA DE L’INTÈRPRET
Dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de març de 2014,
a partir de les 17.30h
Escola Municipal de Música d’Olot

El dissabte 22 de febrer, els alumnes de flauta de
l’EMMO Arnau Brossa, Xavier Aguilar, Neus Ferrer i
Laura Cros van assistir a la masterclass organitzada
per l’Escola de Música de Barcelona. El professor convidat era el flautista Salvador Martínez, flauta solista a
l’Orquestra Simfònica de València. L’activitat va durar
tot el dissabte i, a part de les classes amb el professor
convidat, es van fer sessions de música de cambra i un
taller de Beatbox (sons rítmics fets amb la flauta i la
boca).

Audicions en què els alumnes de tots els instruments,
nivells i estils musicals tocaran alguna peça del seu
repertori. Aquesta activitat té com a objectiu que els
alumnes s’acostumin a tocar sols o en petit grup davant
el públic. Les classes que coincideixen amb aquesta activitat queden anul·lades.
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AUDICIONS A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA

TALLERS DE MÚSICA PER A GENT GRAN

Durant el segon trimestre, els professors de l’Escola
Municipal de Música estan fent audicions a 9 escoles de
primària per tal que més de 1.500 nens i nenes d’Olot
i comarca puguin veure i escoltar en directe diferents
instruments musicals. Les audicions s’estructuren per
cursos: instruments de percussió a primer, corda fregada a segon, vent metall a tercer, vent fusta o instruments
tradicionals a quart. També es realitzen audicions a 3
escoles bressol en què es treballa el món sonor.

Aquest curs hem iniciat a l’Escola de Música dos tallers
dirigits a la gent gran. El primer s’anomena Escoltem música i el seu objectiu és conèixer la història de la música,
els estils i els instruments musicals a través de l’audició
de les obres més importants de la música. El segon és
de musicoteràpia i pretén ajudar les persones grans a
millorar les seves habilitats motrius, d’orientació, memòria, etc. a través de la pràctica musical.

AULA OBERTA
Durant el curs 2013 2014 s’estan duent a l’Escola de
Música tres tallers instrumentals dirigits a persones
adultes que volen iniciar-se en el món de la música. Els
instruments escollits són guitarra, gralla i cajón.

FLAUTADA DE LES COMARQUES GIRONINES
Dissabte 8 de març de 2014, 18.30 h
IES El Pedró de l’Escala

Aquest any els alumnes Irina Yin Domínguez, Martina
Segarra, Lian Bagué i Maria Alcalde participaran en la
XIII Flautada de les Comarques Gironines a la vila de
l’Escala. L’activitat es durà a terme durant tot el dia. Durant el matí es faran els assajos dels diferents grups organitzats per l’edat i el nivell. A la tarda, es farà l’assaig
de la peça que tocaran tots els participants. L’acte es
clourà amb un concert en el qual es mostraran els fruits
de la feina feta a les escoles i durant la jornada de la
flautada.

XIII FLAUTADA
DE LES COMARQUES GIRONINES
Dissabte 8 de març a les 18:30h, a l’ INS El Pedró

L’ESCALA

PARTICIPEN:
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CURS PER CONÈIXER I MILLORAR LES CONDICIONS
ACÚSTIQUES D’UN ESPAI
Dissabte 15 de març de 2014, 10h
Escola Municipal de Música d’Olot

L’Escola de Música ha organitzat, amb la col·laboració
de Jocavi Acoustic Panels, un curs per tal de conèixer
el comportament del so en espais tancats i les accions
de millora que podem fer per adequar els espais on toquem i escoltem música. Impartirà el curs el professor
Pep Barrachina. Podeu fer la inscripció gratuïta a la secretaria de l’Escola.
Conèixer i millorar
les condicions acústiques
d’un espai
a càrrec de Pep Barrachina | Aplicacions Audiovisuals SL

Comportament del so en espais tancats
Reflexió, difracció, difusió, direcció, absorció, reverberació...
Accions de millora per executar i escoltar música
Espai, posició, distàncies, panells acústics...
Elements i aplicacions dels sistemes electroacústics

DISSABTE 15 de MARÇ
10h
AUDITORI PARE ANTONI SOLER de l’ESCOLA de MÚSICA

organitza:

GUITARRADA
30 de març de 2014, 12.30h
Auditori de Roses

amb la col.laboració de:

Els alumnes de guitarra de l’Escola de Música participaran en la trobada anual dels guitarristes de les comarques de Girona i Barcelona, que aquest any arriba
a la XIV edició. Durant els dies 22 i 23 de març es farà
un intensiu d’assaigs a la casa de colònies La Farga del
Montseny. El següent cap de setmana, es farà un concert a l’Auditori de Roses, on es podrà escoltar el repertori treballat, que en aquesta edició és de música de
l’any 1714.

VI ORQUESTRADA DE LES COMARQUES GIRONINES
Dissabte 29 de març de 2014, 19h
Auditori Palau de Congressos de Girona
Aquest any l’Orquestrada de les Comarques Gironines arriba a la seva sisena edició. En aquesta trobada
hi haurà tres formacions: orquestra de corda, banda i
orquestra simfònica, que estaran integrades per alumnes de totes les escoles de les comarques de Girona.
De l’EMMO hi participaran els alumnes següents: Ana
María Díaz, Ariadna Plana, Adrià Plana, Cinta Pellicer i
Aina Pellicer.
TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS I
ESPECTACLE “TUBS DEL MÓN”
Diumenge 30 de març de 2014, 17h i a les 19h
Escola Municipal de Música d’Olot
El músic “quotidiafonista” i divulgador musical Xavi
Lozano té una destresa sorprenent per transformar
objectes quotidians en instruments i el so en música.
L’AMPA ha organitzat un taller per tal que ajudi a tots
els alumnes, pares i mares de l’Escola a construir-se un
instrument. Seguidament, Lozano farà l’espectacle Tubs
del món. L’activitat és gratuïta amb inscripció prèvia a la
secretaria.
GIRACONCERT
4 d’abril de 2014, 19h
Escola Municipal de Música d’Olot

Giraconcert 2011
5è. GIRACONCERT
El Giraconcert és un espai de trobada per a aquells
instrumentistes que volen desenvolupar el seu repertori solista o de música de cambra de les comarques
gironines. Després d’unes proves de selecció, els alumnes participants podran fer dos concerts en alguna
d’aquestes ciutats: Olot, Girona, Figueres, Santa Coloma
de Farners, Salt o Girona durant els dies 4, 5 i 6 d’abril.
Hi participaran els següents alumnes de l’EMMO: Marina Faja, Coni Àvila, Janna Orozco, Zhi Han Lin, Ana MaPRESENTACIÓ

Giraconcert és un espai de trobada per a aquells instrumentistes que volen desenvolupar el seu repertori solista o de música de cambra i
s'adreça a tots els alumnes de música de les comarques gironines ja des del nivell elemental. Igual que en l'anterior edició, aquest any
volem seguir potenciant les formacions de cambra, tant de nivell elemental com professional.
L' objectiu de Giraconcert és que aquests joves músics tinguin l'oportunitat de conèixer persones amb les mateixes inquietuds i formar
part d'un col·lectiu que comparteix una de les disciplines que més exigeix instrumentalment, que és la música com a solista a la vegada
que contribuir a fomentar la pràctica de la música de cambra. Aquest projecte permet que aquests joves estudiants actuïn en diferents
auditoris i diferents condicions, es coneguin entre ells i ja aprenguin des de ben petits el que és fer una Gira de Concerts.
Aquesta cinquena edició de Giraconcert està coorganitzada per l'Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí, l'Escola Municipal de
Música d'Olot Xavier Montsalvatge, l'Escola la Flauta Màgica de Figueres, l'Escola de Música del Gironès, Aula Musical, Escola de Música
Josep Carbó de Santa Coloma de Farners i el Conservatori de Música de Girona, tot i que queda oberta a totes les escoles de música de les
comarques de Girona.
La finalitat de Giraconcert és treballar obres a un alt nivell i poder-les executar en públic més d'una vegada, element bàsic de
l'aprenentatge musical. És per això que els alumnes són seleccionats mitjançant una prova. Posteriorment, participaran en dos concerts
en diferents sales del territori gironí.
Confiem que us engresqueu a participar-hi i que Giraconcert contribueixi a ser una motivació més en el vostre aprenentatge de la música.
Francesc Alsina, director de l'EMM Josep Carbó de Santa Coloma de Farners
Lluís Caballeria, director acadèmic del Conservatori de Música de Girona
Montse Faura, directora de l'Escola Municipal de Torroella de Montgrí
Glòria Galindo, directora de l'Escola de Música del Gironès
Glòria Garcés, directora pedagògica d'Aula Musical
Meritxell Maset, coordinadora Pedagògica de La Flauta Màgica de Figueres
Xavier Pallàs, director de l'Escola de Municipal Música d'Olot
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EL GRAN MUSICAL
Dimecres 2 d’abril de 2014, 19h
Teatre Principal d’Olot

West Side Story, Els Miserables, Grease, Jesucrist Super Star,
El Fantasma de l’Òpera, Cabaret, Mar i Cel... Aquest any
l’Escola de Música vol dedicar un concert monogràfic a
un dels gèneres musicals que més es van posar de moda
durant el segle XX: el Musical. Sota el títol d’El Gran Musical, els grups instrumentals i corals de nivell elemental
ens oferiran les cançons més emblemàtiques dels musicals
més famosos. Podeu adquirir les entrades a la taquilla del
Teatre al preu de 2 € a partir del dia 10 de març.

ELS MINISTRERS INTERPRETARAN EL BALL DEL
XAI BÈ
Dissabte 19 d’abril de 2014, 19h
Plaça Major d’Olot

LA MARIA PÉREZ I L’ORQUESTRA DE CORDA DE
NIVELL ELEMENTAL INTERPRETARAN EL CANT DE
l’ÀNGEL
Diumenge 20 d’abril de 2014, 12h
Església del Carme d’Olot

Aquest any, el tradicional Cant de l’Àngel que es canta
a l’església del Carme d’Olot durant el Diumenge de
Pasqua serà molt especial ja que es tornaran a interpretar les parts orquestrals tal com s’havia fet antigament. Serà l’Orquestra de Corda de Nivell Elemental de
l’Escola Municipal de Música qui acompanyarà el Regina Coeli, que en aquesta ocasió serà cantat per Maria
Pérez, també alumna de l’Escola.

El Dissabte Sant, els Ministrers de l’Escola de Música
tornaran a acompanyar els Bastoners de l’Esbart d’Olot
que ballaran el ball del Xai Be. Aquesta dansa, que
s’havia ballat antigament a Olot i que era considerada
una de les quatre meravelles de Catalunya, va ser recuperada fa uns anys per l’Esbart d’Olot. Posteriorment,
els Ministrers en van gravar la música en el seu disc
Balls de Faràndula i altres Danses de la Garrotxa.
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LA CAMERATA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
PARTICIPARÀ A LA TROBADA D’ORQUESTRES DE
CORDA DE GRAU PROFESSIONAL DE GIRONA
Dissabte 26 d’abril de 2014
Auditori Palau de Congressos de Girona

ELS TORTELLINIS I LA BIG BAND DE L’EMMO
TOCARAN A LA FESTA MAJOR DE LA CELLERA
DE TER
Dissabte 26 d’abril de 2014
LA Cellera de Ter
Els Tortellinis i la Big Band de l’Escola de Música d’Olot,
conjuntament amb Harlem Jacks, Ni Flowers i Amazon
de l’Escola de Música de la Cellera de Ter, faran un concert conjunt a la festa major de la Cellera de Ter. Aquesta trobada de grups de música moderna permetrà als
alumnes de les dues escoles compartir música i experiències.

Per primera vegada, les orquestres de corda de nivell
professional de la província de Girona faran una trobada per compartir experiències i oferir un concert conjunt. Des de l’Escola de Música hi participarem amb la
Camerata, que interpretarà les obres següents: Simple
Symphony, de Benjamin Britten; Sant Martí del Canigó,
de Pau Casals, i Basses Loaded, de Carrite Lane Gruselle.
ELS MINISTRERS COL·LABOREN A l’HOMENATGE A
JOAN VINYOLI
Dimecres 23 d’abril de 2014, 19h
Passeig d’en Blay d’Olot

Coincidint amb la celebració de l’Any Vinyoli, el Servei
de Català d’Olot-la Garrotxa i Òmnium Cultural Garrotxa faran un acte d’homenatge a aquest poeta durant la
diada de Sant Jordi. Durant tot el dia hi haurà tornejos
d’Scrabble i, a les 19 h, alumnes del Servei de Català i
persones vinculades a Òmnium llegiran poemes de Vinyoli. Seguidament, els Ministrers interpretaran tres peces tradicionals catalanes, després de les quals es farà
un enlairament de globus a favor de la llengua catalana.

MÚSICA A LES MANS
Dissabte 10 de maig de 2014
Teatre Principal d’Olot

L’ONCE, l’Escola Municipal de Música d’Olot i ESMUVI
organitzen la VIII Trobada d’Alumnes de Música amb
Discapacitat Visual d’arreu de Catalunya. Durant el matí
els participants podran fer diversos tallers de cant coral i percussió. A la tarda oferiran un concert al Teatre
Principal d’Olot. L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.
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ELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA REVOLUCIONEN
LA CUINA
Dijous 22 de maig de 2014, 19h
Teatre Principal d’Olot

La Coral de Sensibilització i Iniciació, formada pels més
petits de l’Escola Municipal de Música d’Olot, interpretaran Rebel·lió a la cuina, una cantata d’Antoni Miralpeix
inspirada en un conte de Carles Reviejo, que explica la
rebel·lió que protagonitzen els estris d’una cuina cansats
que els nens de la casa siguin tan llepafils. La Coral estarà
acompanyada pel Conjunt Instrumental Orff. En aquest
espectacle també hi col·laboraran els alumnes de l’Escola
Municipal d’Expressió, que faran els decorats i el cartell,
i els del Laboractori que representaran diferents escenes
teatrals. Les entrades es podran adquirir a la taquilla del
Teatre Principal d’Olot al preu de 2 €.

MÚSICA AMB ELS AVIS
Divendres 23 de maig de 2014, 17.30h
Residència La Caritat d’Olot
Cada any l’Escola Municipal de Música d’Olot ofereix un
concert solidari per tal d’acostar la música en directe
a col·lectius que no tenen l’oportunitat d’escoltar-la de
forma habitual. Aquest curs el concert es realitzarà al
geriàtric La Caritat d’Olot. Hi actuaran el Grup de Guitarres i el Grup de Vent de Nivell Mitjà, així com diferents
grups de música de cambra.

RECITALS DE FINAL DE CURS
Dilluns 9, dimarts 10 i dimecres 11 de juny de 2014
Auditori Pare Antoni Soler de l’EMMO, Parc Nou i altres
espais de la ciutat

Com a mostra del treball realitzat durant el curs, es duran a terme diferents concerts organitzats per famílies
d’instrument (corda fregada, corda pinçada, vent fusta,
vent metall, percussió, cant i música tradicional). Tot
i que els concerts són oberts al públic, tenen caràcter
d’avaluació.
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agenda
CONCERT DE SOLISTES I GRUPS DE CAMBRA DE
NIVELL MITJÀ
Dijous 19 de juny de 2014, 19.30h
Monestir de Sant Joan les Fonts

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

FESTA DE L’ESCOLA
Divendres 20 de juny de 2014, 18h
Jardins de l’Escola de Música

Per tal de celebrar la cloenda del curs 2013-2014, farem una festa als jardins de l’Escola de Música. Hi haurà
diferents actuacions dels conjunts corals i instrumentals 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.

ELS MINISTRERS FARAN BALLAR LA CABRETA
Divendres 4 i dissabte 5 de juliol de 2014
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 Cornamusam que se 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.

PREINSCRIPCIONS CURS 2014 -2015

VIU L’ESTIU MÉS MUSICAL

ALUMNES NOUS
Entregar l’imprès de preinscripció a la secretaria de
l’Escola de Música i entrevistar-se amb un membre de
l’equip directiu del 28 d’abril al 9 de maig de 2014.

L’Escola Municipal de Música d’Olot us proposa viure l’estiu més musical amb diferents activitats que us
permetran iniciar-vos d’una forma lúdica i divertida al
món de la música. Tots els participants descobriran el
món sonor dels instruments musicals tocant el piano, el
violí, la guitarra, el saxofon, el clarinet i la flauta travessera. També, es faran tallers de cant coral i percussió.
Aquests tallers estan destinats a nens i nenes nascuts
els anys 2005, 2006, 2007 i 2008, que encara no s’han
iniciat als estudis musicals.

Horari d’entrevistes:
• Dilluns de 15.00h a 17.00h
• Dimarts de 17.00h a 19.00h
• Dimecres 15.00h a 17.00h
• Dijous de 11.00h a 13.00h
• Divendres de 19.00h a 20.00h

ALUMNES ACTUALS
Entregar l’imprès de confirmació de matrícula a la secretaria de l’Escola de Música abans del dia 9 de maig
de 2014.
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