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Avanç d’activitats
del curs 2010/11
• Del 22 al 26 de novembre
Exàmens del 1r trimestre
• Novembre i Desembre
L’Escola i els supermercats PlusFrésc
amb Plusimúsics.
• Del 13 al 21 de Desembre
Concerts de Nadal
• El 20 i 21 de Desembre
“Cagar el tió” infantil

L’Escola de Música Pons Roselló. Segon any com a reconeguda
El curs 2010/2011, ja a ple ritme
del primer trimestre ens porta força
novetats musicals i pedagògiques.
Hem gaudit al mes d’octubre d’una
interessant xerrada-taller impartida
per Dàmaris Gelabiert, directora de Tot Sona
Records oberts als professors de l’educació
musical, llar d’infants i d’educació infantil i pri-

• 26 de març 2011
Recursos pedagògics “Mpr / Tot Sona”
de Dàmaris Gelabert i altres professors.

mària, i podrem millorar els nostres coneixements l’any vinent amb una sèries de recursos
pedagògics força interessants. Des del proper
19 de novembre i cada divendres, fins al mes
de juny, l’Escola tindrà el seu propi espai patrocinat al programa Cafeïna de Lleida TV a les
15h, seguint la nostra filosofia d’obrir-nos cada
cop més a la ciutat i la ciutadania de Lleida.
Fem viure i sentir la música!
Maylos Pons Roselló / Directora

Maylos als Plusimúsics

• Març 2011
VIII Setmana Musical

L’Escola als supermercats PlusFrésc

• 2011
Concert dels alumnes
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

L’Escola participa en diferents tallers de música
en els parcs infantils dels PlusFrésc, de 18:30 a
19:30 hores, adreçat a nens i nenes de 2 a 9
anys. Us hi esperem per gaudir dels Plusimúsics.

• 12è Concurs Instrumental
Sant Anastasi
11 i 12 de maig de 2011.

Divendres 19 de novembre / Guarderia Sunka - Bisbe Martí Ruano, 12
Divendres 17 de desembre / Plus Ciutat Elisis - Camí de Picos, 6
Dimecres 29 de desembre / Plus Ciutat Elisis—Baró de Maials, 107-113
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El proppassat divendres 22 d'octubre va tenir
lloc a l'Escola de Música Pons Rosselló, una
xerrada-taller, “La cançó com a recurs educatiu
per aprendre i gaudir de la música”, a càrrec de
Dàmaris Gelabert. Des de fa més de 10 anys,
està especialitzada en la producció, difusió i
l'ensenyament de la música en l'etapa de 0 a 6
anys. És l'autora de CD's tant coneguts com Tot
Sona, Cançons per aprendre, Emocions i sentiments, Personatges singulars, M'agrada el Nadal, ... Combina el seu treball de direcció de Tot
Sona Records amb la formació i la composició

musical utilitzant la cançó com a recurs educatiu per aprendre i gaudir de la música. En la
xerrada Dàmaris va destacar la importància
d'entendre el llenguatge musical i en concret la
cançó, com una de les vies de comunicació
essencials entre adults i infants. Va fer un recorregut per algunes de les seves cançons, creades per ajudar a pares i educadors en aquest
procés: cançons per a l'adquisició d'hàbits, per
a l'adquisició i reforç d'aprenentatges bàsics,
per a l'estimulació psicomotriu, per educar en
les emocions...
Editorial
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Concert de Cambra de fi de curs 2009/2010

17 de juny / Auditori Municipal Enric Granados de Lleida
Nivell elemental

Els “Petits Músics” de l’escola
Música a l’etapa infantil

El nostre concert de fi de curs 2009/2010 de
l’Escola de Música Pons Roselló es va realitzar a
l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, on
varem gaudir de la interpretació musical des dels
més petits fins als joves alumnes de l’escola, un
concert on la qualitat i la musicalitat estaven presents.
El concert s’inicià amb la participació a l'escenari
de 25 bebès d'un i dos anys acompanyats dels
pares que van mimar i cantar diferents cançons
populars, i varem podeu observar com en aquesta
etapa de 0 a 2 anys, ja es desenvolupen els elements musicals de ritme, intensitat, durada i moviment amb la música. Desprès es va donar pas als
alumnes de l’etapa infantil de 3 a 5 anys, amb un
repertori de cançons relacionades amb el llenguatge musical on la veu, el ritme i el moviment hi eren
presents.
A continuació varen interpretar amb música de
cambra i solista, els diferents instruments com el
piano, el violí, la guitarra, el clarinet, la flauta travessera així com l’orquestra de pianos a 4 mans,
una de nivell elemental i dues de nivell professio-

Nivell professional

Fem viure i sentir la música!
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Concert de Cambra de fi de curs 2009/2010

nal, grups de cambra, sense oblidar-nos de la coral
infantil, format pels alumnes de nivell elemental on
es treballen línies melòdiques a una veu i a cànon.
Varen interpretar dues cançons: Xim – ximini i Dibi
diba bidu.
Els grups de cambra de piano tenien un repertori
molt variat amb obres clàssiques i modernes de
diferents èpoques i estils, des de la música clàssica fins a obres jazzístiques i temes de pel·lícules.

17 de juny / Auditori Municipal Enric Granados de Lleida

Cant coral
Orquestra de piano i cant coral

L’actuació final, amb la participació de la majoria
dels alumnes de l’escola, es va interpretar l’obra
“We are the world” per l’orquestra professional de
pianos amb sis pianistes tocant conjuntament,
obra arranjada i dirigida per Clara Iglesias.
La nostra escola és una gran família on l’alumne i
la música són els nostres valors més preuats gràcies a la confiança dels pares en portar els seus
fills al nostre centre i gràcies al treball dels professors i col·laboradors de l’escola per motivar i fer
aprendre i gaudir d’aquest llenguatge universal que
és la música.
Fem viure i sentir la música!

Grup de cambra

Fem viure i sentir la música!
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida i CaixaForum Lleida
Novembre i desembre de 2010
Jana Wallingerová, mezzosoprano
Jaroslav Březina, tenor
Peter Mikuláš, baix
Josef Pančík, director del cor
Gerd Albrecht, director
Obertura Egmont, op. 84 L.v. Beethoven
Cantata “Meeresstille und glücklische Fahrt”,
op. 112 L.v. Beethoven
Simfonia núm. 9, op. 125 L.v. Beethoven

Divendres, 3 de desembre 2010, 21 h
Homenatge a Robert Schumann
Markus Schikora, tenor
Xavier Saguès, piano
Olivier Modol, imatge
Espectacle de música, poesia i imatge en motiu
del 200 aniversari del naixement de R. Schumann
Dissabte, 18 de desembre 2010, 20 h
La Novena de Beethoven
Orquestra Simfònica Fok de Praga
Cor Nacional Txec
Maria Kobielská, soprano

Dimarts, 28 de desembre 2010, 21h
La dansa ens fa lliures
Festival de valsos i danses
OSV Orquestra Simfònica del Vallès
Rubén Gimeno, director

Cicles de conferències d’història de
la música. Bicentenari del naixement
dels compositors Schumann i Chopin
Dimarts 14 de desembre 2010, 19h
Frédéric Chopin (1810-1849)
El pianisme integral
Dimecres 15 de desembre 2010, 19h
Robert Schumann (1810-1856)
El pianisme lliure al servei
de la poètica romàntica

CAIXAFORUM LLEIDA / CONCERTS FAMILARS
Dissabte 20 i 27 de novembre 2010, 18 h
Quadrinet. Un concert amb 4 músics (i tu …. si vols!)
Vine un hora abans amb el teu instrument i tocaràs
amb els músics una estona!
Com neixen els instruments musicals?
En aquest concert ho descobriràs i, a més a més,
veuràs i escoltaràs com van creixent fins que arriben
a ser tal com són avui, unes eines capaces de tocar
pràcticament en tots els repertoris, de fer-nos somiar,

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 personal de
l’escola. És recomanable assitir a concerts de reconeguts músics del nostre
temps a la nostra ciutat per poder Viure i
sentir la música!

L’orquestra del Divan d’Orient i d’Occident

Concerts de Nadal

David Baremboin i Eduard Said

Desembre de 2010

Aquesta orquestra, el nom de la qual està inspirat en un llibre de poemes de Goethe, és un
projecte que va néixer l’any 1999 del músic
Daniel Baremboin i del filòsof Eduard Said, i que
reuneix cada estiu a joves músics àrabs i jueus,
amb el propòsit de combinar l’estudi i desenvolupament musical amb el coneixement i comprensió entre cultures que han estat tradicionalment rivals. Per això, han rebut diferents premis

a nivell internacional, entre ells el prestigios
Premi Príncep d’Astúries, l’any 2002 i el Premi
de la Fundació Wolf de les Arts de Jerusalem ,
l’any 2004.
De tots és ben conegut que la música no té
fronteres, és un llenguatge universal i aquest és
l’esperit d’aquesta orquestra, el de construir
ponts, apropar els éssers humans i trencar l’estigma d´aquells que es consideren diferents.
Volen mostrar que la música és un canal per
acabar amb la desigualtat. En una orquestra
tots són iguals davant d’una obra, tots es necessiten; cada un interpreta de manera individual, però ha d’escoltar també el que fan els
demés.
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Fem viure i sentir la música!
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Aquest és l’esperit de la música, educar amb la
igualtat i la integració, i aquest és l’esperit
d’aquest músic, en Daniel Baremboin que ha
sabut entendre amb mestria el que és la música i el que significa per a les persones i per als
pobles.
Núria Marco

Al mes de desembre, els pares i
amics podrem gaudir de les audicions i concerts de Nadal dels
alumnes de l’escola i comprovar
l’esforç, el treball, la perseverança i la constància realitzats al
llarg d’aquest primer trimestre
del curs. Des de petits, és important actuar davant del públic
obres treballades per superar
els nervis, l’angoixa i la por escènica com es defineix en termes
de Coaching i poder compartir la
música amb els pares, familiars,
amics i els alumnes més avantatjats de l’escola de nivell elemental i de nivell professional.
És un repte i una motivació poder ser protagonistes d’un concert durant uns moments. Us
animo a que hi assistiu i gaudiu
amb nosaltres.
R.

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 / Fax 973 22 86 67

mpr@musicaponsrosello.com

www.musicaponsrosello.com
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Diumenge, 28 de novembre 2010, 19 h
Concert de música catalana
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
Cor Aurica de Badalona
Murtra Ensemble
Xavier Puig, director
Obres d’ E. Granados i M. Valls,arranjaments de
cançons populars de R. Gerhard i J. Vila
Cicle Coral Antoni Pujol
Divendres, 5 de novembre 2010, 21 h
Diumenge, 14 de novembre 2010, 19 h
Dijous, 18 de novembre 2010, 20.30 h

de fer-nos riure… i de fer-nos moure
de la cadira. Edats recomanades de
nens i nenes a partir de cinc anys
acompanyats d’un adult.
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