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Avanç d’activitats
del curs 2008/09
•

Cicle de concerts d’alumnes
de Música Pons Roselló a Lleida
Cicle de concerts per diferents indrets
de la ciutat de Lleida des del mes de
gener al mes de maig.

•

VII Setmana musical
Activitats de música tradicional, cantar,
tocar, ballar, classes magistrals i moltes
altres coses més a la última setmana
del mes de febrer.

•

Classes magistrals
de la concertista i pedagoga
Margarita Serrat
Durant la VII Setmana musical, classes
magistrals de piano.

•

Una pregunta, Maylos!
Maylos Pons Roselló ha tornat de nou
al programa Cafeïna de Lleida TV
per a respondre a totes les vostres
preguntes sobre ensenyament musical.

•

Ja s’atansa el Nadal
a l’escola Música Pons Roselló

10è Concurs Instrumental
Sant Anastasi de Lleida
Els propers 16 i 17 de maig es celebrarà la desena edició del Concurs.
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Les festes de Nadal i de cap d’any
són festes tradicionals i entranyables que afavoreixen el recolliment i
el retrobament familiar.
A l’escola, i com és costum per aquestes dates,
teniu l’oportunitat de gaudir i ser partícips de
l’esforç realitzat pel alumnes al llarg d’aquest
primer trimestre mitjançant les audicions de
Nadal. Des dels nostres “Petits Músics” fent
“cagar” el tió, fins als més grans, en concert
solista o en grup de cambra.
M’agradaria encoratjar-vos des d’El Butlletí a
participar al programa Cafeïna de Lleida TV mitjançant les vostres preguntes sobre qüestions
relacionades amb l’ensenyament musical dels
vostres fills o de vostè mateix, per correu electrònic a l’adreça mpr@lleida.net El proper divendres 19 de desembre hi participaré entre les
16h 45 i les 18h responent a preguntes fetes al
llarg d’aquest mes.
Per finalitzar, en nom de tots els professors i
col·laboradors de l’escola, voldria desitjar-vos un
bon Nadal i un pròsper i lluminós any nou 2009.
Maylos Pons Roselló / Directora / Editorial

al programa Cafeïna de Lleida TV
amb Mariví Chacón

Música Pons Roselló
present a “Cucalòcum 2008”
El proper dilluns, 29 de desembre, l’escola estarà present al Parc de la Infància i la Joventut
“Cucalòcum 2008” amb un seguit d’activitats
musicals i lúdiques al llarg del matí.
R.

Cicle de concerts d’alumnes de
Música Pons Roselló per Lleida
Des del mes de gener al maig del 2009, alumnes de l’escola realitzaran un cicle de concerts,
d’entrada lliure i gratuïta, a la Biblioteca Pública,
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i al Café del Teatre de l’Escorxador. Ja us informarem.
R.

24 bebès gaudeixen aquest curs
a “Música per a bebès”
Vint-i-quatre bebès de 0 a 2 anys gaudeixen i
s’ho passen molt bé amb els seus pares a
“Música per a bebès”. El proper divendres 19 de
desembre, seguint la tradició, faran “cagar” el
tió, avia’m si és tant generós com altres anys.

Audicions de Nadal a l’escola
Desembre de 2008
Els propers dies, els pares i amics podrem gaudir de les audicions de Nadal dels alumnes de
l’escola i comprovar l’esforç realitzat al llarg
d’aquets primer trimestre del curs. Des de petits, és important actuar davant del públic obres
treballades per superar els nervis i poder compartir la música amb els alumnes més avantatjats de l’escola de nivell professional i de nivell
elemental. És un repte i una motivació poder ser
intèrprets i protagonistes d’un concert per un
moment. Us animo a que hi assistiu.
R.

Concerts a Lleida per a tots els públics i en família
30 de desembre de 2008 / 25 de gener de 2009
Amb l’arribada de les vacances, cal buscar activitats amb què gaudir del temps lliure en companya de la família i dels amics, i ara especialment
que s’apropen les festes de Nadal i Cap d’Any.
Aquí us suggerim en una breu pinzellada, dues
propostes musicals de concerts per a tots els
públics i en família per a aquestes dates tan
assenyalades.

Diumenge, 25 de gener de 2009 / 19 h
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del
Liceu a l’Auditori Municipal Enric Granados
de Lleida.
Karine Deshayes: soprano
Josep Pons: director
La vida Breve: M. de Falla
Shérezade: M. Ravel
Simfonia núm. 9, Del nou món: A. Dvorák

Redacció

Dimarts, 30 de desembre de 2008 / 17 h
Papageno & Cia / Obra per a 2 clarinets, 2
oboès, 2 fagots, 2 trompes, contrabaix, soprano i baríton.
Papageno, l'enamoradís ocellaire procedent
de La Flauta Màgica, torna a protagonitzar
aquest concert tan especial que visita algunes de les òperes més conegudes de W. A.
Mozart. Un octet de vent amb contrabaix i el
públic assistent hauran d'ajudar l'apassionat ocellaire a arribar al final del camí.
Albert Gumí: director
Preu: 3 € Lloc: CaixaForum Lleida

Una pregunta, Maylos! al programa Cafeïna de Lleida TV
Presentadora Mariví Chacón

Tots els penúltims divendres de
cada mes, i des del mes d’octubre,
Maylos Pons Roselló, directora de
l'escola Música Pons Roselló, ens
respondrà a totes les preguntes o
qüestions que els pares d’alumnes
de música o els propis alumnes
voldrien aclarir.
El programa "Cafeïna" de Lleida TV presentat per Mariví Chacón,
ofereix la possibilitat de respondre a cinc preguntes sobre diferents àmbits de l'ensenyament musical personalitzat per a bebès,
nens, joves i adults, d’una manera amena, entretinguda i
il·lustrada amb seqüències de vídeo o fotografies a l’escola i diferents localitzacions. Al final de programa, Maylos ens presenta,
suggereix i invita a escoltar dues peces musicals. El programa és
una finestra oberta per estar al dia en tot el relacionat amb l'aprenentatge de la música amb un objectiu: Aprèn i diverteix-te!

Si desitgeu tornar a veure alguns dels programes i escriure la
vostra opinió o una pregunta a Maylos a mpr@lleida.net ho podeu
fer també al blog del programa "Cafeïna" a les adreces següents:
Programa del 24 d’octubre de 2008
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2008/10/241008-maylos-i-mariv-chacn.html

Programa del 21 de novembre de 2008
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2008/11/211108-maylos-pons-rosell-i-marivchacn.html

Per tornar a veure els diferents
programes de la temporada passada,
aneu directament al link Notícies
de la web de l’escola.
www.musicaponsrosello.com

La música tradicional i popular

La música destaca com un dels pilars de la formació personal i
social dels infants i joves, pel que fa a la sensibilització, el llenguatge, el moviment, el context,… i paral·lelament, la música tradicional i popular té un paper molt important, es tracta d’apropar la
cultura popular i el patrimoni d’un indret en particular i fer viva i
que mai desaparegui aquesta riquesa musical, estimada i conservada per la seva gent. És una manifestació del caràcter popular,
en la qual es troben creences, tradicions, costums, valors, etc.
Aquest caire popular i tradicional que se li atorga, constitueix la
unió més perfecta entre la tradició, la cultura i la música.

El butlletí
Fer viure i sentir la música!

Per acabar m’agradaria fer esment d’una frase que va dir un antropòleg francès, Claude Lévi-Strauss.
"Comprenderemos al hombre cuando comprendamos su música".

Música per a bebès de 0 a 2 anys, programa bressol “Petits Músics” des del curs 2002/2003.
Sensibilització musical de 3 a 5 anys i iniciació a l’instrument. Desenvolupament sensorial.
Nivell elemental i mitjà de 6 a 18 anys, de llenguatge musical i instrument.
Instruments solistes: piano, guitarra,flauta travessera, violí, viola, violoncel, clarinet, saxofon.
Cant coral, conjunt instrumental i música de cambra.
Música per a adults.
Classes individuals i personalitzades, on l’alumne i el seu aprenentatge són el més important.
Música a l’estiu. Classes magistrals.
Participació a concursos de música i activitats culturals vàries a la ciutat de Lleida,
trobades amb altres escoles de música, audicions i concerts.
Maylos Pons Roselló / Directora / Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07 / Fax 973 22 86 67

mpr@lleida.net

www.musicaponsrosello.com

D.L. L-1494-2008

Música Pons Roselló imparteix l’ensenyament de la música per als que pensen que l’educació musical
és necessària per als seus fills amb un objectiu: Fer viure i sentir la música!
Tots els drets reservats

© Copyriht Música Pons Roselló

La música tradicional a Catalunya com a qualsevol país o nació
sempre s’ha transmès de forma oral, de generació en generació i
ha sigut el reflex de la societat en el qual es troba amb els seus
propis valors i sobretot la cultura del poble. Aquesta música té un
caràcter ètnic i normalment és difícil d’entendre fora de la seva
situació geogràfica.

Cada cultura té una gran
diversitat d’instruments,
dotats d’un gran valor simbòlic, que la fa rica i única.
A Catalunya trobem com a representants musicals la gralla, el sac
de gemecs, el flabiol i el tamborí,... entre altres. Molts d’aquests
instruments segueixen vius als nostres dies, fent representació
de les músiques que antigament és ballaven als carrers, per les
èpoques de festa major, celebracions,... però també com a totes
les especialitats s’han anat renovant i ens ha portat a músiques
de nova creació, d’això s’han encarregat molts grups de música
moderna que ens combinen aquests instruments amb d’altres
que no ho són, com ara guitarra elèctrica, bateria,...
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