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Avanç d’activitats
del curs 2010/11
•

1 de maig 2011
Concert de piano de Nivell Superior
dels alumnes de Margarida Serrat.
Escola de Música Pons Roselló.

•

17 de maig de 2011
Intercanvi de guitarra entre els alumnes
del Conservatori Municipal de Cervera
i l’Escola de Música Pons Roselló.
Institut d’Estudis Ilerdencs.

•

2 de juny de 2011
Assaig del Concert de fi de curs de l’Escola a
l’Auditori Municipal Enric Granados.

•

21 de juny de 2011
Concert de fi de curs de l’Escola
i Dia de la música.
Auditori Municipal Enric Granados.

L’Escola de Música Pons Roselló amb la formació
El curs 2010/2011, ja cap al tercer
trimestre, ens portat fins ara força
novetats musicals i pedagògiques.
Hem gaudit de les Audicions de Nadal, la IX Setmana Musical molt participativa, l’organització de tallers de música als
Plusimúsics, la primera jordana a Lleida de formació per a professionals amb els Tallers de
Recursos Musicals al Col·legi Arabell, el concert
dels alumnes d’educació infantil i nivell professi-

onal a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la xerrada
pràctica de música per a nadons a l’Escola a un
grup de pares de la Ludoteca Municipal de Lleida. Recordar també que l’Escola disposa tot
tots els divendres del 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.
Maylos Pons Roselló / Directora

Maylos als Plusimúsics
L’Escola als supermercats PlusFrésc

•

Fins al 24 de juny de 2011
Cada divendres, a les 15h, Maylos Pons
al Programa Cafeïna de Lleida TV

•

27 de juny
Com cada any, Estiu musical a l’Escola
al mes de juliol.

L’Escola participa de nou en diferents tallers de
música en els parcs infantils Plusimúsics dels
PlusFrésc, de 18:30 a 19:30 hores i de 12 a 13
h, adreçat a nens i nenes de 2 a 9 anys.
Divendres 25 de febrer / Plus Ciutat Elisis - Camí de Picos, 6
Divendres 11 de març / Guarderia Sunka - Bisbe Martí Ruano, 12
Divendres 18 de març / Plus Ciutat Campus—Av. Barcelona, 65-69
Dissabte 30 d’abril / 12 a 13 / Plus Ciutat Elisis—Baró Maials, 107-113
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El proppassat dissabte 2 d'abril l'Escola de Música Pons Rosselló, va oferir dins de la seva
programació habitual d’activitats musicals i culturals del curs 2010/2011, un concert dels
alumnes d’Educació Infantil i de Nivell Professional a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Els alumnes de 3, 4 i 5 anys van ser protagonistes per una tarda d’un conte on experimentar
els sons del piano. Els alumnes de Nivell Professional, des del 15 anys, van interpretar un repertori clàssic i modern al piano, violí i guitarra,

per donar punt i final al grup de cambra. Va ser
petita mostra de l’evolució musical que tenen
els alumnes de la nostra Escola. Comencen des
de petits treballant les capacitats musicals fins
a ser professionals gràcies a l’esforç, el treball i
un ensenyament de qualitat.
R.
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Primers “Tallers de Recursos Musicals” a Lleida
Presentació dels ponents i tallers

26 de març / Col·legi Arabell

Maylos Pons
Directora de l’Escola

Montse Parra, Regidora de Cultura
de l’AJuntament de Lleida

L'Escola de Música Pons Roselló i Tot Sona van organitzar per primer cop a Lleida, i
concretament, al Col·legi Arabell, una jornada de Tallers de Recursos Musicals,
amb diferents i originals recursos musicals així com la seva aplicació en l'entorn
educatiu per afavorir la formació dels nostres professionals.
Dàmaris Gelabert de Tot Sona
Taller / Cauçons i audicions per aprendre

Edmon Elgström de Material Musical
Taller / Materials manipulatius per aprendre música
Marta Martínez de BQM Edicions
Taller / “Ning-Nong”

Laura Carrión de Tot Sona
Taller / Instruments de percussió diferents

Eren tallers musicals de trenta minuts,
que mostraven diferents maneres d'apropar i treballar la música des dels més petits fins als més grans, mitjançant la cançó, la dansa i els instruments de percussió. Especialment adreçats a educadors
de llar d'infants, mestres d'educació infantil i de primària, i professors d'escoles de
música, amb una inscripció superior a
200 persones. En finalitzar la jornada es
va poder veure, tocar, consultar i adquirir
els diferents materials i eines de cada
taller. Unes jornades que tindran continuïtat al mes d’octubre o novembre.
R.
Assistents mirant i comprant materials educatius

Anna Argerich
Taller / Games and Rhymes for babies and Toddlers

Pau Tarruell del Grup Bufanúvols
Taller / La dansa i la seva aplicación a l’escola

IX Setmana Musical Del 28 de febrer al 4 de març
Per novè any consecutiu, l’Escola va organitzar la Setmana Musical, impartint diferents i variats tallers relacionats amb el
món de la música, per tal d’enriquir i ampliar el bagatge musical i gaudir del goig de
la música. Per als més petits fins als més
grans: crear i tocar originals instruments,
aprendre a respirar i cantar, participar dins
d’una audició, descobrir el conte musical,
la creativitat i els camins de la melodia, els
trets de la música del barroc, les possibilitats de la veu humana, el violí i la guitarra
elèctrica o les classes col·lectives entre
altres activitats programades.
R.

Fem viure i sentir la música!
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Xerrada-Taller de “Música per a nadons” 31 de març / MPR
El proppassat 31 de mar, l'Escola de Música Pons Roselló va oferir als pares amb
nadons de la Ludoteca Municipal de Lleida, una xerrada-taller informativa y pràctica de música per a nadons de 0 a 4 mesos, on es va dissertà de la importància de
la música en edats primerenques i els
beneficis de la estimulació musical i com
fer participar als pares en les activitats
compartides amb els seus fills i la música.

Concurs Instrumental
Sant Anastasi
12a Edició / 2012 / Lleida
Enguany, la direcció del Concurs Instrumental Sant Anastasi, ha decidit renovar tant
la imatge, com les bases i el
sistema de premis econòmics, així com la seva propera periodicitat, que passa d’anyal a bianual, de tal forma que la propera i dotzena
edició es celebrarà el proper mes de maig
de l’any vinent, 2012. Tot això i més se
n’informarà a la web de l’Escola oportunament .
R.

Les audicions de Nadal 16, 17, 20 i 22 de desembre de 2010
Al mes de desembre, els pares i amics van
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 del primer
trimestre del curs. Des de ben petits, és
important actuar davant del públic. Els
enforteix i dona seguretat per poder compartir la música amb els pares, familiars,
amics. L’alumne és el nostre valor més
important i preuat. També van actuar els
alumnes de nivell elemental i professional, sense oblidar-nos dels grups de cambra i cant coral per fer-nos viure i sentir la
música. És un repte i una motivació poder
ser protagonistes d’un concert durant uns
moments.
R.

Fem viure i sentir la música!
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida
D’abril a juny de 2011

Dijous, 26 de maig de 2011, 20:30h
Mahler: 100 anys. Un homenatge simfònic
OBC Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya
Pablo González, director
Fuga ricercata / Bach/ Webern
Simfonia núm. 8 en si menor D 759, inacabada /
F. Schubert
Adagio de la Simfonia núm. 10 / G. Mahler
Mort i Transfiguració / R. Strauss
Durada: 1h 45’ aprox.
Diumenge 29 de Maig de 2011, 19h
La simfonia amb orgue
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de
Lleida
Duo Pérez Molina, pianos / Jordi-Agustí Piqué, orgue /
Alfons Reverté, director
El què i el com…/ Comentaris previs al concert
Pastoral / J. Garreta
Concert per a dos pianos, en re menor / F. Poulenc
Simfonia núm.3 , Op. 78, en do menor, amb orgue /
C. Saint-Saëns / Durada: 2h aprox.

Diumenge, 8 de maig de 2011, 19h
Il Duello Amoroso
Vespres d’Arnadí
Núria Rial, soprano
Marta Infante, mezzosoprano
Daniel Espasa, clavicèmbal i direcció
Cantates italianes i àries / G. F. Handel
Durada:1h 30’ aprox.

Importància de la música en la vida
Mireia Carulla Vilà
Si ens aturem i per un moment ens parem a
reflexionar una mica, observem que la música
està present en cadascuna de les coses que
fem i ens acompanyen al llarg de les nostres
vides. Des de la vida quotidiana fins als més
petits detalls del nostre entorn.
La naturalesa emet les seves més bufones melodies en una alba, amb el cant dels seus
ocells, acompanyats aquests pel so de l'aire
agitant les copes dels arbres, les plantes, les
ones del mar...

El butlletí

Fem viure i sentir la música!

© Copyriht Escola de Música Pons Roselló

Qui no s'ha enamorat alguna vegada i, aquesta
cançó tan especial fa que recordem a aquella
persona; Qui no s'ha posat la seva música preferida per ficar-se a la dutxa, preparar-se per
sortir una nit, per animar-se quan està trist; Qui
no ha escoltat la lletra d'una cançó i s'ha emocionat amb ella, de vegades fins a fent-nos que

els nostres ulls s'humitegin i vulguin deixar caure alguna que una altra llàgrima...Qui no s’ha
posat mai a escoltar música per plaer.
Tots hem vist pel·lícules que ens han encantat
però...penseu per un moment si, la música que
les acompanyava no han estat un paper determinant en això.
La música expressa sensacions, sentiments i
emocions que estan desitjant ser reconegudes
per les persones que escolten.
La música, en nosaltres, pren estança a l’anima
i és on ens acompanya al llarg de la vida, es
queda aquí, immòbil, esperant al fet que vulguem tornar a recordar el que ens va fer sentir, i
ho sentim de la mateixa manera que la primera
vegada que va entrar en nosaltres.

Diumenge, 5 de juny de 2011, 19h
Petita missa solemne de Rossini
Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados
Marta Almajano, soprano
Mireia Pintó, mezzosoprano
David Alegret, tenor
Enric Martínez-Castignani, baríton
Vladislav Bronevetzky, piano
David Malet, hamònium
Xavier Puig, director
Petite Messe solennelle / G. Rossini
Cicle Coral Antoni Pujol
Durada: 1h 45 aprox.
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!

Maylos Pons
Al programa Cafeïna
de Lleida TV
Cada divendres a les 15h
Des del mes de novembre del
2010, l’Escola de Música Pons
Roselló i , concretament, la seva
Directora, Maylos Pons Roselló,
patrocina una secció del programa Cafeïna de Lleida TV, cada
divendres per parlar de les activitats de l’Escola, la seva filosofia i metodologia d’ensenyament
i de tant en quant, fer participar
invitats especials que vulguin
parlar de les seves experiències
com a mares, alumnes o vinculats directa o indirectament amb
el món de la música. Quinze
minuts intensos, il·lustrats amb
vídeos i imatges, per parlar-nos
de música, dels concerts i de les
activitats musicals i culturals de
l’Escola. Aneu i entreu a la web
www.segre.com i busqueu el programa Cafeïna per tornar a veure els programes.
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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Dijous 5 de maig de 2011, 20:30h
Clàssics de tango de tots els temps.
Concert amb exhibició de ball
Mayte Caparrós, veu solista
Gustavo Cassissi, guitarra espanyola
Lionel Mortola, contrabaix
Pablo Longiovine, bandoneó
Durada: 1h 45 aprox.

Diumenge, 15 de maig de 2011, 19h
Nordwestdeutsche Philharmonie
Fabio Bidini, piano
Eugene Tzigane, director
Concert per a piano nº3 / S. Rachmaninov
Obertures d’òpera / R. Wagner
Durada: 1h 45’ aprox.

D.L. L-1494-2008

Divendres, 29 d’abril de 2011, 20:30h
El quintet de Granados
Alba Ventura, piano
Quartet Casals
Vera Martínez-Mehner, violí
Abel Tomàs, violí
Jonathan Brown, viola
Arnau Tomàs, violoncel
Azulejos. I. Albéniz / E. Granados
Quartet núm. 16, en fa major, op.135 / Beethoven
Quintet per a piano i cordes, en sol menor, op.49 /
E. Granados
Durada: 1h 30’ aprox.

