COLÒNIES MUSICALS D'ESTIU

del 13 al 16 de juliol de 2016
Per a infants de 1r a 1r d'ESO, estudiants de música tradicional

MATRÍCULA OBERTA FINS EL 27 DE MAIG
A qui van dirigides?
A tots els alumnes de 1r de primària a 1r d'ESO, estudiants de Nivell
Elemental de les diferents escoles de música del territori dels següents
instruments: gralla, percussió, flabiol, sac de gemecs, tarota, tenora,
tible, violí, guitarra, guitarró i acordió diatònic.

Què farem?
Aquestes colònies estan pensades per a treballar repertori amb
diferents conjunts instrumentals alhora que els infants treballen valors
propis de la convivència, l'assaig en grup i la tècnica de l'instrument.
Dedicarem el dia a assajar parcialment i conjuntament per tal
d'aconseguir muntar un petit concert/audició per a interpretar davant
les famílies el dissabte havent dinat.
A banda de les activitats musicals, farem dansa, cançó, tallers...Durant
l'estada tindrem estones de lleure per tal de jugar, descansar i conèixer
els companys.

Com ho farem?
Tots els alumnes estan convocats el dimecres 13 de juliol a les 17h
(molt puntuals) a la casa de colònies El Pinar de Canyelles. Durant tot el
dia farem assajos i activitats de lleure. El dissabte 16 de juliol, a les 13 h
farem un dinar obert amb les famílies, que conclourà amb el concert/
audició dels alumnes. Aquí finalitzarà l'estada.
+

On ho farem?
A la Casa de Colònies EL PINAR (Av. de la Casa de Colònies s/n
Canyelles, Barcelona).

Qui ho farem?
Les colònies s'organitzen des de l'Aula de Música Tradicional i Popular
El Tecler.
Els mestres que dirigiran els assajos formen part del claustre de
professorat de l'AMTP, mestres amb experiència i formació dins l'àmbit.

Parlem de preus!
Preu per alumne: 165 € (155 € pels alumnes de l'AMTP El Tecler). Aquest
preu inclou tot el material, els àpats, l'allotjament, els mestres i els monitors.

Preu del dinar de diumenge pels pares: 12 €
El pagament es podrà fer en dos terminis, un en el moment de fer la
matrícula, i l'altre a mitjans juny.

Com us heu de matricular?
Enviant un correu abans del 27 de maig amb el nom de l'alumne, l'edat,
l'instrument que estudia i el curs actual dins el pla formatiu de la seva
escola de música, a gestió@eltecler.cat
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