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Butlletí de l’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge

Aquest any
hem celebrat el
concert de
Nadal al Teatre
Aquest any el concert de Nadal
s’ha fet al Teatre Principal d’Olot.
Hi han participat tots els alumnes
de l’Escola a partir de l’etapa
d’Iniciació. Seguint el format
d’aquests últims anys, hem pogut
escoltar les interpretacions dels
diferents conjunts instrumentals i
corals de l’escola. Els alumnes que
esperaven per sortir a l’escenari
han pogut seguir el concert des
del saló de descans amb una
pantalla gegant. D’aquesta manera
han tingut l’oportunitat d’escoltar
els seus companys. El concert
ha acabat amb dues peces de
caràcter nadalenc cantades per
tots els alumnes, acompanyats per
l’orquestra de l’Escola.

ACTIVITATS

SINTONIA

Els Ministrers
actuen a les
Festes de
Santa Tecla
de Tarragona

Convidats per l’escola de mú
sica tradicional El Tecler, els
Ministrers van actuar a les Festes
de Santa Tecla de Tarragona
els dies 22 i 23 de setembre de
2017. Durant les dues jornades
van participar en els nombrosos
actes tradicionals que es van
celebrar a la ciutat: l’entrada de
músics, la cercavila del seguici
festiu, la processó del braç de
Santa Tecla i la representació

del ball d’en Serrallonga.
Tots aquests actes tenen una
gran popularitat i són viscuts
molt intensament per tots els
tarragonins.
L’actuació
va
permetre als nostres alumnes
de conèixer aquesta festa
patrimonial declarada d’Interès
Nacional i alhora conviure
durant dos dies amb intèrprets
de música tradicional d’arreu de
Catalunya.

El quartet de flautes i el de violoncels toquen
als premis Salvador Reixach
El dia 7 d’octubre va tenir lloc
l’entrega de premis Salvador
Reixach
al
santuari
dels
Arcs de Santa Pau. Aquest
certamen fa un reconeixement
als millors treballs de recerca
dels alumnes que han acabat
segon de batxillerat o un cicle
formatiu de les modalitats
d’estudi comarcals, socials,
comunicació i humanitats, i
arts i disseny. Per segon any
consecutiu, els alumnes de la
nostra Escola van fer diverses
intervencions musicals durant la
cerimònia. En aquesta ocasió hi
van participar dues formacions
de música de cambra, el quartet
de flautes Playbach’s i el quartet
de violoncels.

Els Premis Jordi Pujiula, dedi
cats a les ciències de la salut,
ciències naturals, tecnologia
i arts aplicades i disseny, van
celebrar la seva gala el dia 28
d’octubre de 2017 al Teatre Prin
cipal d’Olot. Amb aquest acte
el Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot va premiar els millors
treballs de recerca en aquests
camps dels alumnes de batxi
llerat i cicles formatius. La Ca
merata de l’Escola de Música
va col·laborar-hi fent algunes
intervencions musicals durant
l’entrega de premis.

Celebrem la
festa de la
nostra patrona

El 20, 21 i 22 de novembre,
l’Escola de Música va celebrar la
festivitat de Santa Cecília. Com
no podia ser d’altra manera, la
música va ser la protagonista
dels actes organitzats en honor
a la patrona dels músics. Durant
aquests tres dies es van fer
vuit concerts durant els quals
vam poder escoltar els alumnes
d’instrument de l’Escola. En total,
van ser més de cent actuacions
amb alumnes de totes les edats
i estils musicals diferents.

ACTIVITATS

La Camerata col·labora en l’entrega de Premis
Jordi Pujiula

SINTONIA
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La Camerata i el trio de corda de l’Escola
actuen davant del Rotary Club
El dia 20 de desembre de 2017,
la Camerata i el trio de corda de
l’Escola de Música van actuar
davant dels membres del Rotary
Club de la Garrotxa. El concert
es va fer al restaurant La Moixina
d’Olot abans del tradicional
sopar de Nadal que cada any
fa aquesta entitat, creada per
ajudar a millorar el benestar
de les persones que viuen a la
nostra comarca.

El més petits
de l’Escola fan
cagar el Tió
més musical
Aquest any, per primera vegada,
els alumnes de sensibilització i
del taller de música per a infants
han fet cagar el Tió de l’Escola
de Música. Perquè el Tió cagués
moltes coses, els més petits de
l’Escola van cantar diverses
cançons de Nadal davant
de les seves famílies. Alguns
alumnes més grans també van
voler participar-hi i van oferir
un petit concert que els més
petits van seguir amb molta
atenció. Aquesta activitat, que
ha comptat amb la col·laboració
de l’AMPA, ha estat molt ben
rebuda i tots tenim ganes de
tornar-la a repetir al pròxim curs

SINTONIA

ACTIVITATS

La Trobada
Fiddle obre els
actes del 25è
aniversari de
l’ACEM
El dia 4 de febrer es va celebrar,
a la Sala Oval del Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
la Trobada de corda fregada
Fiddle. Aquesta activitat va obrir
els actes del 25è aniversari
de l’Associació d’Escoles de
Música de Catalunya. Hi van
participar 1.200 alumnes de
violí, viola, violoncel i contrabaix
de 56 escoles de música de
Catalunya.

La Flautada de les comarques gironines
se celebra a Olot
Enguany, la XVII Flautada de
les comarques gironines s’ha
celebrat el 3 de març a Olot.
L’Escola Municipal de Música
ha organitzat la trobada, que ha
conclòs amb un concert al Teatre
principal. S’hi han inscrit una
setantena d’alumnes, la qual cosa,

si bé ha significat una reducció
en comparació amb d’altres
edicions, ha permès treballar més
eficaçment i millorar els resultats
musicals, atès que han sigut
grups més reduïts. La participació
d’alumnes locals ha estat
significativa, amb una dotzena
d’inscrits. A part dels assajos,
que es van dur a terme a les aules
de l’Escola, els alumnes varen

poder gaudir d’un dia esplèndid
a les pauses per esmorzar i
dinar, aquesta última al pati de
l’Escola Malagrida, que ha cedit
els espais desinteressadament
per a la trobada. Cal agrair la
col·laboració de les famílies amb
els pastissos i la de l’AMPA amb
les coques, que van ser molt
celebrats en els diversos àpats
de la jornada.

AGEMDA

SINTONIA

Trobada de
guitarres del
25è aniversari
de l’ACEM
10 de març de 2018
Pavelló de Lleida

El dissabte 10 de març, els
alumnes de baix i guitarra de
l’Escola de Música participaran
en la trobada de guitarres que ha
organitzat l’Associació d’Escoles
de Música de Catalunya amb
motiu del seu vint-i-cinquè
aniversari. L’acte se celebrarà
al pavelló d’esports de Lleida.
Es preveu que hi assistiran més
de 1.000 guitarristes i baixistes

Recitals de
Primavera

Taller de DJ
a l’Escola de
Música

12, 14, 15 i 16 de març de 2018
Auditori de l’EMMO

14 de març de 2018
De 16.30h a 19.30h
Aula 32

Els dies 12, 14, 15 i 16 de març
es dedicaran a la música en
directe. Cada dia es faran recitals
a l’auditori Pare Antoni Soler de
l’Escola de Música on actuaran
alumnes d’instrument de totes
les edats i de tots els estils
musicals. Durant els diferents
concerts podrem escoltar les
peces que han treballat durant
el segon trimestre.

Trobada de Banda del
25è aniversari de l’ACEM
18 de març de 2018
Tarraco Arena de Tarragona

Els alumnes de vent de l’Escola
de Música participaran en la
trobada de Banda que ha orga
nitzat l’Associació d’Escoles de
Música de Catalunya per cele
brar el seu vint-i-cinquè aniver
sari. L’acte se celebrarà el diu
menge 18 de març a la Tarraco
Arena Plaça de Tarragona. Es
preveu que hi assistiran més de
1.500 instrumentistes de vent.
Seguint el mateix format que la
trobada de guitarres, durant tot

d’arreu de les comarques
catalanes. Durant tot el dia es
faran assaigs per preparar el
gran concert de celebració que
tindrà lloc el dia 10 de juny a
l’estadi del RCD Espanyol de
Cornellà. Al final de la jornada,
els familiars i acompanyants
podran accedir al pavelló per
escoltar el repertori treballat.

el dia es faran assaigs per treba
llar les peces que s’interpretaran
durant el concert d’aniversari del
dia 10 de juny. Al final de la jor
nada s’obriran les portes per tal
que tots els familiars i acompan
yants puguin gaudir del repertori
treballat.

El dimecres 14 de març es farà
un taller de DJ impartit per un
professor d’EUMES Academy.
Aquesta escola de música
avançada i so es va fundar a
Girona l’any 2012 amb l’objectiu
de formar professionals de la
producció musical i del so. El
taller està adreçat a alumnes
entre 12 i 17 anys que vulguin
iniciar-se en el món dels DJ
de club. Es treballarà amb
maquinari professional i es
donaran a conèixer les tècniques
i efectes més utilitzats.

Música amb
els avis

14, 15 i 22 d’abril de 2018
Mas Gircós de Sales de Llierca
Espai Ter de Torroella de Montgrí

27 d’abril, 17.30h
Residència Edat 3 d’Olot

Els alumnes de guitarra faran la
seva trobada anual els dies 14
i 15 d’abril. Seran dos dies de
convivència i música a la casa de
colònies Mas Gircós de Sales de
Llierca. Aquest any tocaran mú
sica de videojocs. Amb aquest
repertori faran un concert el dia
22 d’abril a l’Espai Ter de Torro
ella de Montgrí titulat Videoga
me. Durant el concert també es
podrà escoltar l’Ensemble de
guitarres del conservatori Isaac
Albéniz.

Cada any l’Escola Municipal de
Música d’Olot ofereix un concert
solidari per tal d’acostar la mú
sica en directe a les persones
que viuen en una residència per
a gent gran. Aquest any el con
cert es farà al geriàtric Edat 3. Hi
actuarà el grup instrumental de
nivell elemental.

Concert amb
el Pot Petit
9 de maig de 2018, 19h
Teatre Principal d’Olot

El dia 9 de maig, a les 7 de la tar
da, les corals de sensibilització i
iniciació ens oferiran un concert,
conjuntament amb el grup Pot
Petit, al Teatre Principal d’Olot.
Durant el concert podrem escol
tar les cançons que tant d’èxit
han donat a aquesta companyia
d’espectacles infantils.

Concert dels
grups instrumentals i corals

25 i 26 de maig de 2018
Plaça del rector Ferrer d’Olot

22 de maig de 2018, 19h
Teatre Principal d’Olot
El dia 22 de maig, a les 7 de la
tarda, els grups instrumentals i
corals de nivell elemental i mitjà
de l’Escola de Música oferiran
un concert al Teatre Principal
d’Olot. Durant el concert po
drem escoltar una peça del re

Cornamusam

pertori de cadascun dels grups.
L’actuació acabarà amb una
peça interpretada conjuntament
per tots els alumnes, que forma
ran una gran coral acompanya
da de l’orquestra de l’Escola.

Aquest any el Festival Corna
musam avança les seves dates
i se celebrarà els dies 25 i 26 de
maig. Com sempre, l’Escola de
Música hi participarà amb els Mi
nistrers, que posaran música al
ball i la cercavila de la cabreta.

AGEMDA

Guitarrada

SINTONIA

AGEMDA

SINTONIA

Concert de
celebració del
25è aniversari
ACEM

Recitals de
final de curs
5, 6 i 7 de juny de 2018
Auditori de l’EMMO i altres
espais de la ciutat

El dia 10 de juny de 2018 es farà
un gran concert al RCDE Sta
dium de Cornellà per celebrar
el vint-i-cinquè aniversari de
l’Associació Catalana d’Escoles
de Música. Es preveu que hi
tocaran més de 5.000 alumnes
d’escoles de música d’arreu de

Els dies 5, 6 i 7 de juny de 2018
es dedicaran a fer els recitals de
final de curs. Serà una mostra
del treball que han realitzat els
alumnes d’instrument durant
aquest any. Els concerts es faran
per famílies d’instrument (corda
fregada, corda pinçada, vent
Catalunya. Nosaltres també hi fusta, vent metall, percussió,
participarem amb els alumnes cant i música tradicional) a
que han anat a les trobades de l’auditori de l’Escola de Música
Fiddle, Banda i Guitarra.
i en d’altres espais de la ciutat.

Concerts de
nivell mitjà

Festa de
l’escola

Trobada de
violoncels

20 i 21 de juny de 2018
Lloc a determinar

22 de juny, 17.30h
Jardins de l’EMMO

29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018
Bàscara

Els alumnes més avantatjats
de l’Escola de Música ens
presentaran el seu repertori en
dos concerts. El primer es farà a
l’Escola de Música i hi actuaran
alumnes solistes i grups de
cambra. El segon anirà a càrrec
dels conjunts instrumentals i es
farà en un poble de la comarca.

La festa de final de curs se
celebrarà el dia 22 de juny, últim
dia lectiu del curs 2017/ 2018.
Hi participaran els grups corals
i instrumentals, que faran les
seves actuacions als jardins de
l’Escola. Com sempre, l’AMPA
col·laborarà en la festa preparant
un berenar per a tothom.

La
trobada
anual
de
violoncel·listes tindrà lloc durant
el cap de setmana del 29, 30 de
juny i 1 de juliol a Bàscara. El
divendres i el dissabte es duran
a terme els assajos i les activitats
més lúdiques i de convivència.
El diumenge es farà un concert
al pavelló del poble.

10 de juny de 2018
RCDE Stadium, Cornellà

