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Gener 2010

Avanç d’activitats
del curs 2009/10

L’any 2010, l’Any de l’Escola

• Temporada 2009/2010
Maylos Pons Roselló continua
al programa Cafeïna de Lleida TV
amb un nou format d’intervenció,
“Coaching i Música” acompanyada
d’en Francesc Jové, tots els penúltims
divendres de cada mes, entre les 16h 45’
i les 18h.

L’any 2010 també celebra el 200
aniversari del naixement de Frederic
Chopin. Nosaltres, desprès de gaudir
dels concerts de Nadal, ja estem a
quatre passes del concert del 15è aniversari de
l’Escola del proper 5 de març a les 7 de la tarda. Un concert íntim i familiar a la Sala 2 de
l’Auditori Municipal Enric Granados, amb rigorosa invitació, donat el reduït aforament de 243
places assegudes. Bon any musical.

• Del 15 al 19 de Febrer
VIII Setmana Musical amb un conjunt
variat i interessant d’activitats lúdico
musicals.
• 5 de Març / 19 h
Concert 15è aniversari de l’escola
a la Sala 2 de l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida.
• 15 i 16 de Maig
11è Concurs Instrumental Sant Anastasi
amb noves bases i període d’inscripció per
internet ja obert fins al 23 d’abril.
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VIII Setmana Musical al febrer
Com cada any, a la “VIII Setmana Musical” els
alumnes gaudiran de tot un seguit d’activitat
artístiques i lúdiques relacionades amb el món
de la música, com són les boles musicals, els
jocs d’oïda musical, la creativitat i els camins de
la melodia, el descobriment del clavicèmbal i el
clarinet, les tècniques de la professora de piano
i la Master class de Margarida Serrat.
R.

Les audicions de Nadal 2009
A finals de desembre del 2009 tothom va gaudir amb les audicions i els Concerts de Nadal
des dels més petis amb un repertori variat de
cançons nadalenques i tradicionals d’aquestes
dates i , com cada any, el nostre Tió va “cagar”
de valent. També varen participar a les audicions els alumnes de nivell elemental així com els
de professional fent partícips als pares del nivell
assolit en aquest primer trimestre del curs. R.

2010, l’Any Chopin
Enguany es commemora l’aniversari 200 del
naixement de Frederic Chopin (1810-1849) i
s’inaugurà com a temporada oficialment els
primers dies de gener de 2010 amb un concert
de gala amb la Filharmònica de Varsòvia, en
què actuà el pianista xinès Lang Lang,
A Lleida l’any Chopin s’inaugurà el dia 10 de
gener amb un concert amb el pianista Ilan Rogoff i el Quintet de corda OJC amb dos Concerts
per a piano.
Podrem gaudir també de dos esdeveniments
aquest any, el festival anomenat “L’Europa de
Chopin”, que es realitzarà a l’agost de 2010, i el
“Concurs Internacional de Piano Chopin”, on
100 pianistes tocaran només obres del músic, i
que tindrà lloc al mes d’octubre. En un dels
estudis de cinema més importants de Polònia
un equip internacional està filmant una coproducció en 3D basada en l’obra musical de Chopin. Es tracta de “La màquina de volar” (The
Flying Machine).
Així que esteu atents doncs a les programacions
musicals que es publiquin, ja que tot just acaba
de començar l’any.
D. B.

FEBRER 2010
Diumenge, 7 de febrer , 19 h
Somni d’una nit d’estiu
Orquestra de Cadaqués / Escolania de Montserrat / Jordi Dauder, narrador
Sir Neville Marriner, director

Diumenge, 21 de març, 19 h
Aires hongaresos
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida / Jordi Castellà, piano
Alfons Reverté, director
ABRIL 2010

Diumenge, 21 de febrer, 19 h
Sabors miscel·lanis
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida / Paul Cortese, viola
Kai Gleusteen, violí i direcció

Diumenge, 11 d’abril, 19 h
Glòria de Poulenc
Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid / Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados / Solistes a determinar / Xavier Puig, dir.

MARÇ 2010

Diumenge, 18 d’abril, 19 h
L’OJC amb Edmon Colomer
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida / Herwig Coryn, violoncel
Edmon Colomer, director

Dimecres, 3 de març, 20.30 h
Oslo Camerata
Eldborg Hemsing, violí
Stephan Barratt-Due, concertino i director
Dijous, 11 de març, 20 h
OBC Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Antonio Meneses, violoncel
Eiji Oue, director

Dijous, 22 d’abril, 20.30 h
Nuovo quinteto italiano
Andrea Oliva, flauta; Francesco Di Rosa, oboè;
Fabricio Meloni, clarinet; Claudio Gonella, fagot;
Luca Benucci, trompa; Giorgia Bertagni, mezzosoprano, Stefano La Colla, tenor

Maylos Pons i Francesc Jové al programa Cafeïna de Lleida TV
Aquesta tercera temporada i en
general, tots els penúltims divendres de cada mes, Maylos Pons
Roselló, directora de l'Escola de
Música Pons Roselló, segueix un
cop al mes al programa Cafeïna de
Lleida TV presentat per Mariví Chacón compartint l’espai televisiu amb
el Francesc Jové, especialista en
Coaching i relacions humanes. Aborden conjuntament, cadascú des de
la seva vessant i experiència professional i humana, les relacions entre
el “Coaching” i la “Música”. Recordem que s’entén com a Coaching, un
procés d’aprenentatge dinàmic que aborda qüestions tècniques i psicològiques i té l’objectiu de que la persona progressi de forma ràpida i
eficaç i pugui arribar a tenir una autonomia en la resolució de problemàtiques importants i quotidianes, en aquest cas, relacionades amb el
món de la música, com són la por escènica del músic, la seva relació
amb el seu instrument, els professors, els pares, la professió de músic,

De febrer a abril de 2010
Dijous, 29 d’abril, 20.30 h
Festa de l’Arxiduc. Vespres
d’Arnadí
Espectacle de teatre, música i
dansa a la València cortesana
de 1707 / Mariví Blasco, soprano / Daniel Espasa, clavicèmbal
i direcció
Redacció
CONCERTS AMB ENTRADA 50%
Tots els alumnes de l’escola
gaudeixen aquest curs, en tots
els concerts de temporada de
l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, de la promoció
especial amb l’ENTRADA al 50%,
sempre que presenti l’alumne el
carnet de l’escola.
És molt recomanable assistir a
concerts de reconeguts músics
del nostre temps a la nostra
ciutat de Lleida.

Presentadora Mariví Chacón

la pròpia vida personal, i aconseguir així un estil de vida més confortable i saludable. També, i de forma puntual, un diferent i en solitari,
intervindrà al programa per parlar-nos de música i ensenyament musical des del punt de vista de la seva escola de música i explicar-nos les
difernets activitats que s’hi realitzin. Si desitgeu tornar a veure al-

guns dels programes anteriors, busqueu els links dels Butlletins
anteriors de l’Escola a la nostra web en format PDF que podreu
descarregar fàcilment. Si voleu escriure la vostra opinió, ho podeu
fer al blog del programa "Cafeïna" a les adreces següents:
Programa del 18 de desembre de 2009:
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/12/181209-cesc-jove-i-maylos-pons.html
Ens han parlat d’El pànic escènic i el Coaching.
Programa del 20 de novembre de 2009:
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/11/201109-maylos-pons-i-marivichacon.html Ens ha parlat de l'Escola de Música Pons Roselló: una nova etapa.
Programa del 6 de novembre de 2009:
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/11/61109-francesc-jove-i-maylospons.html Ens han parlat de La intel·ligència musical i el Coaching..
Redacció

L’escola de música a “Cucalòcum 2010”

El butlletí

Fem viure i sentir la música!

L’Escola de Música Pons Roselló imparteix l’ensenyament de la música per als qui pensen que l’educació musical
és necessària per als seus fills amb un objectiu: Fer viure i sentir la 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 professional de 6 a 18 anys, de llenguatge musical i instrument.
Instruments solistes: piano, guitarra, flauta travessera, violí, viola, violoncel, clarinet, saxofon i d’altres.
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.
Reconeixement de crèdits d’estudi en l’educació obligatòria secundària i el primer curs de batxiller amb assignatures
comunes o optatives.
Escola de Música autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya / Codi de Centre 25008901
Maylos Pons Roselló / Directora / Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07

mpr@musicaponsrosello.com

www.musicaponsrosello.com
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El proppassat 30 de desembre, l’Escola ha estat present un altra
cop al Parc de la Infància i la Joventut “Cucalòcum 2010” amb un
seguit d’activitats musicals i lúdiques al llarg de tota la tarda molt
concorreguda de públic. Cal remarcar l’èxit de participació d’aquesta edició, passant-s’ho tots molt bé sota les directrius i les
atencions de Maylos Pons, especialista en els més petits.
R.
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida

