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Conxa Boyero, Laura Terradellas i Núria Vitó
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4t Curs de Música de

CORDA
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i Enric Boixadors
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CLASSES MAGISTRALS
Carles Prat

Educant la veu
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amb un

Escola Municipal de Música de Mollerussa

aprenentatge

ESTADES MUSICALS

proper entre alumnes i
professors per tal d´assolir

26 Juny-30 Juny 2017
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4t

Carrer Ferran Puig, 15,25230
Mollerussa,Lleida

els aspectes pràctics, tècnics

26 Juny-30 Juny 2017

i artístics que tot estudiant
de música necessita.

CURS DE MÚSICA DE CAMBRA

Escola Municipal de Música de Mollerussa
Carrer Arbeca 34, 25230 Mollerussa, Lleida

9è CONCURS MÚSICA DE CAMBRA
1 Juliol 2017

ORGANITZA:

COL.LABORA:

ORGANITZA:
Escola Municipal de Música de Mollerussa
C. Arbeca 34 - 25230 Mollerussa Tel.: 973 711 094 - http://emmm.mollerussa.cat - c5006537@xtec.cat

COL.LABORA:

ESTADES MUSICALS
Data: del 26 de juny al 30 de juny
Lloc: Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué
Horari: de 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia
• De 3 a 5 anys, cant coral, construcció d'instruments, moviment,
jocs musicals i introducció als instruments de l'escola.
4t CURS DE MÚSICA DE CAMBRA
Data: del 26 de juny al 30 de juny
Lloc: Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué
Horari: De 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia i de 2/4 de 4 a 6 de la
tarda. (dinar + piscina optatiu)
• De 6 a 7 anys, conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra,
piano, percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent
cursat un curs d'instrument.
• De 8 a 11 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra,
piano, percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent
cursat un curs d'instrument.
• D´11 a 13 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra,
piano, percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent
cursat un curs d'instrument
• De 13 a 18 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra,
piano, percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent
cursat un curs d'instrument
• A 2/4 de 6 es programaran concerts de professors i d’alumnes del
curs.
• Classes magistrals durant el curs per als alumnes inscrits.
• El fet d’estar matriculat al curs, dòna dret a l’accés a les piscines
Municipals de 13:00 a 14:00h i visita guiada al museu de vestits
de paper o al museu de l’aigua.
• Els alumnes matriculats al curs opten a presentar-se al concurs de
música de cambra sense cost addicional.
BASES 9è CONCURS MÚSICA DE CAMBRA
Data: 1 de juliol
Llocs: Centre Cultural
Horari: 10 del matí
• Fer el pagament corresponent a cada categoria.
• Podran participar un màxim de 10 formacions per categoria i
seran admesos per rigorós ordre d’inscripció.
• El nombre mínim de components per formació serà de 2
persones.
• Els alumnes matriculats al curs tenen prioritat per participar al
concurs.
• L'edat s'estableix en referència al 31 de desembre de 2016.
• A les formacions no admeses al concurs se’ls retornarà l’import
íntegre de l’ inscripció al concurs.
• S'atorgaran un primer premi, un segon premi i una Menció
especial a la millor formació inscrita al curs formada per alumnes
de l’escola de música de Mollerussa per cada categoria.
• Els premis podran declarar-se deserts si el jurat així ho considera.
• No es podrà participar en més d'un grup.
• Les decisions del jurat seran inapel·lables.
• Totes les proves seran obertes al públic.
• L'ordre d'actuació dels grups serà de més petit a més gran.
• Els grups guardonats es comprometen a participar a l’acte de
lliurament de premis.
• Els premis atorgats a menors d'edat es faran efectius als titulars,
pares/mares o tutor legal.
• Els premis estaran subjectes a les retencions pertinents.
• El jurat estarà format per tres especialistes de renom.
• Les inscripcions s’han de trametre abans del dia 23 de juny

CATEGORÍES 9è CONCURS MÚSICA DE CAMBRA
CATEGORIA A

BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ
Cognoms

Fins un màxim d'edat de 7 anys i per alumnes del curs. Es
presentaran dues obres per grup d’una durada total de 5 minuts.

Nom
Data de Naixement

CATEGORIA B
Fins un màxim d'edat d´11 anys. Es presentaran dues obres
d´estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de 5
minuts.

Adreça
Població

CATEGORIA C

C.P.

Fins un màxim d'edat de 13 anys. Es presentaran dues obres
d´estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de
10 minuts.

tel.
e-mail
Instrument

CATEGORIA D
Fins un màxim d'edat de 18 anys. Es presentaran dues obres
d´estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de
10 minuts.

Escola on cursa els estudis

CATEGORIA

ESTADES MUSICALS

A

1r Premi

2n Premi

Menció especial EMMM

Premis, no en metàl·lic, atorgats per l’AMPA de
l’escola.

B

150 €

75 €

40 €

C

300 €

150 €

90 €

D

600 €

300 €

150 €

Marcar les caselles corresponents

ALUMNE EMMM

SI

NO

B

C

CURS DE MÚSICA DE CAMBRA
CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA
CATEGORIA CONCURS
DINAR

D

JUNY
26

JULIOL
27

28

29

30

PREUS ESTADES MUSICALS -CURS-CLASSES MAGISTRALS
CLASSES MAGISTRALS
Estades Musicals

40 €

Alumnes de l’ EMMM participants al curs,
classes magistrals incloses

40 €

Alumnes de l’ EMMM participants
exclusivament de les classes magistrals.

25 €

No alumnes de l’ EMMM participants al curs,
classes magistrals incloses

55 €

No alumnes de l’ EMMM participants
exclusivament de les classes magistrals

40 €

Si opten per piscina i dinar
Servei acollida matinal 8:30-9:30

10€/dia
10 €, gratuït socis
AMPA

PREUS INSCRIPCIÓ CONCURS
CATEGORIA B

5 € per component

CATEGORIA C

10 € per component

CATEGORIA D

20 € per component

ACOLLIDA MATINAL
AMPA

SI

NO

• El fet d’estar matriculat al curs, dona dret a l’accés a les piscines
Municipals de 13:00 a 14:00h durant el curs, i visita guiada al
Museu de vestits de paper o al Museu de l’aigua.
• A l´entregar la butlleta s´autoriza la difusió d´imatges.
• Els participants hauran de realitzar l’ingrés al núm. de compte
ES13 0081 0139 1100 0124 3426, per tal de formalitzar la
inscripció.
• Per accedir al servei d´acollida matinal s´haurà de fer l´ingrés al
núm. de compte de l´AMPA ES85 0182 1064 2102 0180 5401
• En el cas que no s’arribi al nombre mínim d’inscrits per realitzar
l’activitat (2 alumnes per grup), l’organització es reserva el dret
d’anul·lar el curs-concurs amb la corresponent devolució de l’import
de la inscripció.
• La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la següent
documentació:
• Fotocòpia del DNI o Passaport.
• Resguard de l’ ingrés en el compte corrent.
Les inscripcions s’han de trametre abans del dia 15 de juny pel 4t.
Curs de Música de Cambra i el 23 de juny pel 9è Concurs de
Música de Cambra a:
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA,
Carrer Arbeca, 34, 25230 de Mollerussa,
telèfon 973 711094. e-mail: c5006537@xtec.cat

