CURSOS D’ESTIU

Butlleta d’inscripció

PER A JOVES MÚSICS

Nom i cognoms:

CONSERVATORI DE VILA-SECA

Data de naixement:

ESTIU 2016

DNI o document acreditatiu:
Domicili:

Toca, improvisa i crea… en grup!
Bols tibetans i musicoteràpia

Codi postal:

Violoncel
Orquestra i cinema

Població:
Correu electrònic:
Telèfon mòbil:

Guitarra

Curs al que s’inscriu:

Més informació a:
https://www.facebook.com/conservatorimusicavilaseca/

www.vila-secamusica.cat

ORGANITZA:
Autoritzo

No autoritzo

Autoritzo que la imatge del meu fill / la meva filla
pugui aparèixer en fotografies / imatges correponents
a activitats organitzades dins del I Concurs de
Guitarra de Vila-seca a la pàgina web del centre,
murals, treballs o publicacions d’àmbit educatiu.

COL·LABORA:

DNI:

......................., .......de/d’......................de.............
Nom, cognoms, DNI i signatura dels pares / tutors

Envieu a info@vila-secamusica.cat el full d’inscripció i el
justificant bancari de pagament abans de la data límit
d’inscripció indicada per a cada curs.

Codi IBAN: ES41 0049 1590 6223 1035 6028

AMB EL SUPORT DE:

CONSERVATORI
DE VILA-SECA

CURSOS D’ESTIU
PER A JOVES MÚSICS

CONSERVATORI DE VILA-SECA
Toca, improvisa i crea… en grup!
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Dies: del 29 de juny a l’1 de juliol
Adreçat a: pianistes i altres instruments.
Aquest curs estarà coordinat amb el de Bols
tibetans. Es preveuen activitats conjuntes.
Edat: a partir de 8 anys
Horari: de 10 a 13h (9 hores en total) i
preparació concert final
Professores: Cristina Bescós i Sílvia Gil-Pérez
Format: classe col·lectiva
Alumnat mínim: 8 alumnes
Preu: 50€
Data límit d’inscripció: 22 de juny

Violoncel
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Bols tibetans i musicoteràpia
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Dies: del 29 de juny a l’1 de juliol
Adreçat a: alumnat amb o sense estudis de
música. Aquest curs estarà coordinat amb el de
Toca, improvisa i crea.… en grup! Es preveuen
activitats conjuntes.
Edat: a partir de 12 anys
Horari: de 10 a 13h (9 hores totals)
Professors: Ramon Humet i Mar Martori
Format: classe col·lectiva de 9h en tot el curs
Alumnat mínim: 8 alumnes
Preu: 50€
Data límit d’inscripció: 22 de juny

Dies: del 25 al 31 de juliol
Adreçat a: alumnes de 4t NE fins a 6è de GP
Edat: a partir d’ 11 anys
Horari: de 9 a 14h (35 hores totals)
Professors: David Blay i Marc Torres (piano)
Format: Masterclass
Alumnat mínim: 6 alumnes
Preu: 200€
Data límit d’inscripció: 18 de juliol

Orquestra i cinema
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Dies: del 27 al 30 de juny
Adreçat a: alumnes de corda de 3r NE fins 3r GP
(cursats). Preparació i interpretació de la banda
sonora d’una pel·lícula de cinema mut.
Edat: a partir de 10 anys
Horari: de 10 a 14h (16 hores totals)
Professors: per determinar
Format: assajos parcials i generals d’orquestra
Alumnat mínim: 25 alumnes
Preu: 70€
Data límit d’inscripció: 20 de juny

Guitarra
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Dies: del 27 de juny al 30 de juny
Adreçat a: alumnat de guitarra
Edat: de 10 a 25 anys
Horari: de 10 a 14:30h (22 hores totals)
Professor: Juan Becerra
Format: Masterclass
Alumnat mínim: 6 alumnes
Preu: 60€
Data límit d’inscripció: 20 de juny

CURSOS D’ESTIU
PER A JOVES MÚSICS
CONSERVATORI DE VILA-SECA

Envieu a info@vila-secamusica.cat el full d’inscripció i el
justificant bancari de pagament abans de la data límit
d’inscripció indicada per a cada curs.

Codi IBAN: ES41 0049 1590 6223 1035 6028

