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Avanç d’activitats
del curs 2011/12
• 24 de març de 2012
Concert dels alumnes de l’Escola de
Música Pons Roselló
Institut d’Estudis Ilerdencs
• 24 de març de 2012
Maylos Pons als Plusimúsics
Plus Ciutat Campus / 12 h
• 19 i 20 de maig de 2012
XII Concurs Instrumental Sant Anastasi
• 21 de juny de 2012
Concert de cambra de fi de curs de
l’Escola de Música Pons Roselló
i Dia de la música
Auditori Municipal Enric Granados
• Fins al 22 de juny de 2012
Cada divendres, a les 15h, Maylos Pons
al Programa Cafeïna de Lleida TV
• Des del 26 de juny de 2012
Com cada any, Estiu musical a l’Escola
al mes de juny i juliol

Continguts
L’Escola de Música Pons Roselló,
cap al 3r trimestre
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L’Escola als supermercats PlusFrésc
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de la Ludoteca Municipal de Lleida
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Concerts a l’Auditori
De març a maig de 2012
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Importància del cant coral
Josefina Riera
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Maylos Pons al programa Cafeïna
de Lleida TV
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L’Escola, cap al 3r trimestre
El curs 2011/2012, ja cap a finals
del 2n trimestre, ha continuat portant i portarà forces novetats musicals i pedagògiques. Desprès dels
quatre dies intensos dels Concerts
de Nadal a finals de desembre amb
la festa tradicional del Tió, hem
començat l’any nou amb moltes
ganes de fer activitats i concerts,
amb la X Setmana Musical al mes de febrer amb un
seguit de diferents i variats tallers relacionats dins del
món de la música. Hem continuat una vegada més
impartint xerrades informatives i pràctiques de música per a nadons a l’Escola a un grup de pares de la
Ludoteca Municipal de Lleida. Continuarem per tercer
any oferint els tallers de música als Plusimúsics per
fer un tast musical amb els més petits. L’Escola continua una temporada més tots els divendres amb el seu
propi espai patrocinat al programa Cafeïna de Lleida
TV a les 15h, amb la presentadora Mariví Chacón,
seguint la nostra filosofia d’obrir-nos cada cop més a
la ciutat i la ciutadania de Lleida. Ara que ja estem
d’exàmens, acabarem el segon trimestre, amb un
concert a l’Institut d’Estudis Ilerdencs dels alumnes
d’educació infantil i nivell professional de piano i guitarra. Fem viure i sentir la música des dels més petits
fins als més grans.
Maylos Pons Roselló / Directora

Maylos als Plusimúsics
L’Escola als supermercats PlusFrésc
L’Escola segueix participant en diferents tallers
de música en els parcs infantils Plusimúsics
dels PlusFrésc, de 12 a 13 h, adreçat a nens i
nenes de 2 a 9 anys, amb la presència de la
divertida mascota Plusi i la seva sintonia.
Dissabte 24 de març / Plus Ciutat Campus - Av. Barcelona, 65-69

Dàmaris Gelabert a l’Escola

Presentació CD “Massatges amb cançons”
L’Escola de Música Pons Roselló, va presentar en
exclusiva a Lleida el proppassat dissabte 4 de febrer a
les cinc de la tarda, en sessió activa, les músiques del
nou CD “Massatges amb cançons” de Dàmaris Gelabert i Anna Roig, adreçat a nadons de 0 a 2 anys
acompanyats del pare, la mare o un familiar adult.
Es va poder verificar el poder de la música i la importància del vincle infant-adult, que els nadons neixen
amb una gran predisposició i potencial per la música,
que les cançons formen part de la nostra infància i les
carícies són una de les millors maneres de donar i
demostrar afecte al nadó.
R.
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Concerts de Nadal del curs 2011/2012

19, 20, 21 i 22 de desembre

Al mes de desembre, els pares i amics van
gaudir de quatre dies intensos d’audicions i
concerts de Nadal dels alumnes de l’escola per
comprovar l’esforç, el treball, la perseverança i
la constància realitzats al llarg del primer trimestre del curs.
Des de ben petits, considerem que és molt
important actuar davant del públic. Els enforteix
i els dona seguretat i autoestima per poder
compartir la música amb els pares, familiars,
amics, així com companys de classe.
L’alumne és el nostre valor més important i
preuat per l’Escola de Música Pons Roselló,
tinguin l’edat que tinguin. 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, davant de pares, familiars i amics, en dates tant
assenyalades.
R.

Fem viure i sentir la música!

Pàgina 2

Any V / Número 10

X Setmana Musical

Del 20 al 24 de febrer

Concurs Instrumental
Sant Anastasi XII Edició / 2012
La dotzena edició Concurs Instrumental Sant Anastasi, ja està
en marxa amb noves bases i
sistema de premis econòmics. El
Concurs se celebrarà el proper
19 i 20 de maig . Feu-vos seguidors del concurs al Facebook a
http://www.facebook.com/concursantanastasi

Xerrada Taller de “Música
per a nadons” / MPR
Un any més, l'Escola de Música
Pons Roselló oferirà als pares
amb nadons de la Ludoteca
Municipal de Lleida, una xerrada-taller informativa i pràctica
de música per a nadons de 0 a 4
mesos, on es dissertarà sobre la importància de
la música en edats primerenques i els beneficis
de la estimulació musical així com fer participar
als pares en les activitats compartides amb els
seus fills i la música.
R.

Per desè any consecutiu, l'Escola de Música
Pons Roselló va organitzar entre el 20 i el 24 de
febrer, la X Setmana Musical en la que s'impartiren diferents i variats tallers relacionats amb
el món de la música i la creativitat, per tal d'enriquir i ampliar el bagatge musical dels alumnes
i gaudir de la música. Es van realitzar Master
class de guitarra a càrrec del concertista i professor, Carles Herraiz i el professor Josep Maria
Bossa, i Master class de piano de la concertista
i professora, Marta Castelló. Pels més petits,
varen gaudir d’una batucada amb els alumnes
d’educació infantil per part de la Mireia Carulla.
Es van endinsar en el món de la Sardana i danses tradicionals de la nostra terra a mans de
l’acordeonista Jordi Vivas i la Gemma Curcó. Es
va aguditzar l’enginy amb un treball vocal, auditiu, rítmic i melòdic, i descobriren les possibilitats sonores del piano amb la música contemporània. Es van endinsar en les diferents camins de la melodia amb la Marimen Gratal, es
van descobrir els quadres de Mussorsky amb la
Neus Enrich i Cristina Domínguez, la música al
món del cinema amb la Núria Marco, les possibilitats del violí amb la Meritxell Jordana i la
música descriptiva amb la Cristina Domínguez.
L'objectiu d'aquesta Setmana Musical era el
d'assolir i augmentar el nivell d'instrument amb
la motivació dels diferents professors, músics i
pedagogs que hi van col·laborar. Aprenem música fent música.
R.

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

Estiu musical a l’Escola

Març, abril i maig de 2012

Ja acabat el curs escolar, es fa més propici participar
en cursos intensius de música. S’aconsegueix un gran
treball musical sense les tensions quotidianes del
curs escolar, on es pot aprofundir amb l’instrument i
descobrir un repertori més modern així com gaudir
més relaxadament de l’instrument i el llenguatge
musical. I també pels que vulguin perfeccionar l’instrument i aprendre assignatures del proper curs.

Marta Castelló, piano (Professora de piano de
l’Escola de Música Pons Roselló)
Obres de S. Prokofiev, B. Bartók, F. Poulenc i A. Piazzoll
Dijous, 26 d’abril 2012, 21 h
Durada aprox. 90’ · entrada: 15E reduïda: 12E
Albert Attenelle Concert de piano / Iberia (selecció) /
La vega I. Albéniz / Presentació del nou disc / Editat
per Columna Música
Diumenge, 6 de maig 2012, 19 h
Durada aprox. 120’ ·entrada: 12E reduïda: 10E
L’Orquestra i el CCAEG amb Mozart
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de
Lleida
CCAEG Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de
Lleida
Xavier Puig, director
Iris Stefanie Maier, soprano / Jan Michael Horstmann,
director
Concert for orchestra “Ways and Walls” Oliver Korte /
Popoli di Tessaglia! – Io non chiedo, eterni Dei” KV
316 W.A. Mozart / Ma che vi fece, o stelle – Sperai
vicino il lido” KV 368 Vesperae Solennes de Confessore W.A. Mozart Cicle Coral Antoni Pujol
Diumenge, 27 de maig 2012, 20 h
Durada aprox. 115’ ·entrada: 30E reduïda: 25E
Orchestre de Chambre de Paris
Ruth Killius, viola / Thomas Zehetmair, direcció i violí
7 Tombeau de Couperin M. Ravel
Simfonia núm. 85 “La Reina de França” J. Haydn /
Hommage à Mozart J. Ibert / Simfonia concertant per
a violí i viola W.A. Mozart.
Dijous, 31 de maig, 20.30 h
Durada aprox. 90’ ·entrada: 10E estudiants de música: 5E / Del segle XX a la música contemporània

Carles Herraiz, guitarra (Professor de Master
class de guitarra de la X Setmana Musical de
l’Escola de Música Pons Roselló)

El butlletí
Fem viure i sentir la música!
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Recorregut musical que comença amb el romanticisme de les primeres dècades del s. XX i ens porta cap a
les noves tendències contemporànies.

Música per a bebès de 0 a 2 anys, acompanyats d’un
adult És un programa d’educació musical per a nadons fins a 2 anys, per compartir jocs, cançons i moviments que aproparan la música al desenvolupament
integral de l’infant. Compartirem el plaer de fer música conjuntament i afavorirem el creixement harmònic i
equilibrat del vostre fill.
Matins de dimarts i divendres / Sessions de 30 minuts, de 12 a 12:30 h. o de 18 a 18:30 h. / Mínim 2
setmanes / Del 3 al 28 de juliol.
Nivell elemental (6 a 12 anys) i professional (13 a 20
anys) de piano, guitarra i llenguatge musical. Són
classes individuals d’instrument, piano i guitarra, per
iniciar-se i endinsar-se en el món interpretatiu de l’instrument, treballant un repertori adient a cada edat,
essent partícips de diferents grups de cambra. Perfeccionarem l’interpretació de l’instrument, aconseguirem un domini dels principals elements de l’instrument i ampliarem el repertori clàssic i modern. Farem
un reforç de l’harmonia i el llenguatge musical de
nivell elemental i professional, amb un treball auditiu,
rítmic i melòdic.
Matins i tardes de dilluns a divendres / De 10 a 13 h.
i de 16 a 19h. / Del 25 de juny al 27 de juliol.
Música a l’etapa infantil. Es realitzaran diferents activitats pedagògiques i musicals com iniciar-se en el
món instrumental, escollint l’instrument idoni per a
cada alumne.

Matins de dimarts i divendres i tardes de dilluns a dijous / De 10 a 13
h. o de 16 a 19h. / Del 25 de juny al
27 de juliol / Mínim grups de 5 alumnes.
Classes individuals d’instrument
obertes a tothom! / Matins de dilluns
a divendres / Piano, guitarra i violí.
Horari a convenir / Del 25 de juny al
27 de juliol.
Podeu consultar o descarregar-vos el
fullet amb els preus i la butlleta
d’inscripció a la pàgina web de l’escola www.musicaponsrosello.com
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
Un cop més, l’Escola de Música Pons
Roselló i, concretament, la seva
Directora, Maylos Pons Roselló,
patrocina una secció del programa
Cafeïna de Lleida TV, presentat per
Mariví Chacón cada divendres a les
15h. Per tornar a veure els programes entreu a www.lleidatv.cat
R.

Importància del cant coral
El cant coral està integrat de fa molt temps en l'ensenyament de la música. És multi-disciplinar. Forma les
persones tant a nivell personal com de grup.
D’una banda, ensenya al nen a conèixer el nostre
propi instrument; la veu. La veu és l’instrument més
perfecte que existeix i hem de ser conscients del seu
funcionament per mantenir-lo sempre en un estat de
bona salut.
Al cantar el nen aprèn a respirar, amb els exercicis
correctes, controla la emissió del aire i al mateix
temps, va fent que la seva capacitat pulmonar augmenti de manera que cada vegada pugui cantar frases més llargues, sense tenir de respirar constantment. Aprèn a relaxar-se, per que si no està relaxat ni
gaudirà ni cantarà bé. Exercita la memòria des del
punt de vista de la melodia, del ritme i del text així
com també aprèn a vocalitzar, ja que és fonamental

Josefina Riera
que quan canti una cançó el text
sigui del tot intel·ligible.
A nivell de grup, cantar a cor és un
exercici boníssim en tots aspectes: li
fa escoltar les veus que canten diferent de la seva, exercitant la seva
atenció vers la persona que dirigeix i
aprèn a respectar als altres, restant
en silenci quan se’ls hi fa alguna
indicació, ja que escoltant també
s’aprèn.
Cantant experimentarà el goig de
l’harmonia, ja sigui en una senzilla
cançó popular en un perfecte coral
de Bach.
Cantar ens fa ser millors!

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, guitarra i baix elèctrics,
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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Divendres, 30 de març 2012, 20.30 h
Durada aprox. 90’ · entrada: 5E
Viatge pel segle XX
Neus Puig, flauta

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2012

D.L. L-1494-2008

Dijous, 29 de març 2012, 20.30 h
Durada aprox. 120’ · entrada: 20E reduïda: 15E
OSV Orquestra Simfònica del Vallès
Beatriz Blanco, violoncel
Guanyadora del concurs El Primer Palau
Daniil Tsvetkov, piano - Guanyador del Concurs Ricard
Viñes 2010
Rubén Gimeno, director / Concert per a piano núm. 1
F. Liszt / Variacions sobre un tema rococó, op. 33 P. I.
Txaikovski / Simfonia núm.1, en Do menor, op. 68 J.
Brahms / Cicle de concerts de piano Ricard Viñes

Aprèn i diverteix-te!

