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Darreres activitats
del curs 2011/12
•

21 de juny de 2012
Concert de Cambra de fi de curs
de l’Escola de Música Pons Roselló
i Dia de la música, a les 18h 30’
Auditori Municipal Enric Granados

•

Fins al 29 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

Avanç d’activitats
del curs 2012/13
•

•

Dimecres 12 de setembre de 2012
Comencen les classes d’educació infantil,
nivell elemental i professional, música de
cambra i escola d’adults.
Dilluns 1 d’octubre de 2012
Comencen les classes de música per a bebès
“Petits Músics”

Continguts

L’Escola, cap a finals de curs
El curs 2011/2012, ja a les acaballes d’exàmens interns a l’escola i
amb un 100% d'aprovats als exàmens del Conservatori, assajos, i
molt a prop del Concert de Cambra a
l’Auditori Municipal Enric Granados,
ha portat aquest tercer trimestre
forces novetats musicals i pedagògiques.
Hem començat el mes de març amb un concert a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs dels alumnes d’educació
infantil i nivell professional de piano i guitarra, amb un
èxit de públic a la sala noble. Hem continuat una
vegada més impartint sessions d’estimulació musical
primerenca a uns 30 nadons de la Ludoteca Municipal de Cap Pont i del Centre Històric de Lleida.
Seguint per tercer any consecutiu, hem ofert els tallers de música als Plusimúsics per fer un tast musical
amb els més petits.
Com cada divendres, l’Escola es present al programa
Cafeïna de Lleida TV a les 15h amb el seu propi espai
patrocinat, amb la presentadora Mariví Chacón, seguint la nostra filosofia d’obrir-nos cada cop més a la
ciutat i la ciutadania de Lleida.
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I finalment, ja ho tenim tot a punt pel Concert de Cambra dels alumnes a l’Auditori, sense oblidar l’Estiu
Musical a l’Escola amb força activitats interessants
per aquest mes de juliol, per fer viure i sentir la música des dels més petits fins als més grans.
Maylos Pons Roselló / Directora

Xerrada Taller per a pares i nadons
de la Ludoteca Municipal de Lleida
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L’oboè? Quin instrument és?
Neus Enrich
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Aprèn i diverteix-te!
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Maylos Pons al programa Cafeïna
de Lleida TV
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Al mes de maig, ha tornat amb força, desprès d’un
any sabàtic al 2011, la dotzena edició del Concurs
Instrumental Sant Anastasi amb un alt nivell musical i
participatiu i, per primera vegada, extensa presència a
les xarxes socials.

L’Escola als supermercats PlusFrésc
L’Escola ha participat, un any més, amb diferents
tallers actius de música en el parc infantil Plusimúsics
del PlusFrésc Ciutat Campus, el proppassat dissabte
24 de març, 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. Tant els nens com els pares
han estat molt participatius al llarg de tota la sessió, a
la que s’han anat afegint i jugant amb material educatiu de tota mena al so de la música i cançons conegudes i tradicionals.
R.

El nou curs 2012/2013
Nous reptes, nous objectius

L’Escola de Música Pons Roselló ja s’està preparant
per al nou curs 2012/2013, que començarà el proper
12 de setembre per a tots els alumnes de l’Escola, a
excepció de música per a bebès “Petits Músics” que
ho farà a principis d’octubre.
Dins de la seva programació habitual d’activitats musicals i culturals, presentarem un nou cicle de concerts
en diferents indrets de la ciutat de Lleida.
Desprès de l’èxit de la primera jornada a Lleida de
formació per a professionals en el món de la música
amb els Tallers de Recursos Musicals i els Seminaris
de la cançó i de la dansa celebrats al Col·legi Arabell,
tornarem a programar un conjunt de tallers força interessants.
No oblidarem les activitats i les sessions d’estimulació
musical primerenca per a nadons a l’Escola i fora
d’ella. Les interessants activitats musicals, educatives
i creatives tindran cabuda com sempre en la XI Setmana Musical.
Els joves intèrprets de 5 a 17 anys podran demostrar
el seu talent al XIII Concurs Instrumental Sant Anastasi. L’Escola de Música Pons Roselló estrenarà ben
aviat nova pàgina web amb moltes sorpreses. Nous
reptes i nous objectius per que fem viure i sentir la
música!
R.
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XII Concurs Instrumental Sant Anastasi

19 i 20 de maig 2012

Desprès d’un any sabàtic al
2011, ha tornat amb força la
dotzena edició del Concurs
Instrumental Sant Anastasi,
concurs especialitzat en nens
de 5 a 17 anys per descobrir
una cantera de nous talents
musicals.

Carla Roselló

Coorganitzat per l’Escola de Música Pons Roselló i l’Escola d’Acordió de Lleida des de l’any
2000, en aquesta edició s’han introduït canvis a
les bases fent que totes les obres puguin ser
lliures facilitant als participants la presentació
d’obres, en la modalitat solista i de cambra.

Inés Issel Burzyñska / 1r premi Infantil Solista

S’han organitzat concerts de les dues escoles
per a promocionar l’event i s’ha posat en marxa
l’accés lliure al Facebook del Concurs http://
www.facebook.com/concursantanastasi amb
tota la informació, fotografies, vídeos, entrevistes i altres coses d’interès de totes les edicions,
al que us podeu fer amics i rebre regularment
tota la informació actualitzada del Concurs.
Duo Andantino / Quim Solé i Joan Portero

Els alumnes de l’Escola de Música Pons Roselló
han participat activament en aquesta dotzena
edició aconseguint els següents premis:

Ferran Talarn Bria / 2n premi ex-aequo Júnior Solista

Categoria Iniciació / Modalitat Solista
1r premi / Carla Roselló (Piano)
Mencions d’Honor / Joel Espasa, Alexandra
Guerrero, Alba Portero i Ivan Yarashuk (Piano)
Categoria Infantil / Modalitat Solista
Mencions d’Honor / Daniel Gòmez (Guitarra) i
Roger Espasa (Piano)
Crescendo / Maria Blanc, David Pont,
Neus Prieto, Alba Beltran i Pol Bosch.

Categoria Iniciació / Modalitat M. Cambra
2n premi ex-aequo / “Duo Andantino” format
per Quim Solé i Joan Portero (Piano 4 mans)
3r premi / “Duo Palitos” format per Carla Roselló i Alexandra Guerrero (Piano 4 mans)

Joan Ramon Salomó Labat / 1r premi Júnior Solista

Categoria Infantil / Modalitat M. Cambra
2n premi / “Crescendo” format per Maria Blanc
(Piano), David Pont i Neus Prieto (Piano 4
mans), Alba Beltran i Pol Bosch (Guitarres elèctriques)
A tots els quasi 200 participants i especialment,
als guanyadors d’aquesta dotzena edició, moltes felicitats.
R.

Sala 2 de l’Auditori Enric Granados / Entrega de premis

Foto de família dels guanyadors del XII Concurs Instrumental Sant Anastasi / Entrega de premis

Fem viure i sentir la música!

Pàgina 2
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Concert a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

24 de març de 2012

Dins de la programació d’activitats musicals i
culturals del curs 2011/2012, l'Escola de Música Pons Roselló va organitzar el dissabte 24 de
març un concert dels alumnes d’educació Infantil, nivell elemental i professional, com a preacte del XII Concurs Instrumental Sant Anastasi.
Els alumnes d’educació infantil van ser protagonistes per un dia d’unes cançons inèdites i
originals, per donar pas al grup de cambra
format per piano i guitarres elèctriques amb la
cançó de Mario Bross i Yesterday, sense deixar
de mà les obres clàssiques i del segle XX interpretades pels alumnes de nivell elemental i
professional. L’acte va concloure amb l’interpretació de la pianista i professora de l’escola,
Marta Castelló, amb l’Andaluza de Manuel de
Falla.
El concert va pretendre ser una mostra de música dels alumnes de l’Escola, des de l’etapa
infantil fins a la professional, per apreciar la
seva trajectòria i evolució musical i personal
des dels més petits fins als més grans en un
entorn entranyable com és la sala noble de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. És important, des
de ben petits, compartir la música amb el públic per superar la por escènica, tenir més seguretat, motivació en l’estudi, i el més important,
fer viure i sentir la música.
R.

Xerrada Taller de “Música per a nadons”
Ludoteca Municipal de Cappont / 8 de maig de 2012

Ludoteca Municipal del Centre Històric / 7 de juny de 2012

Un any més, l'Escola de
Música Pons Roselló ha
ofert als pares amb
nadons de les Ludoteques Municipals de
Lleida, de Cappont i del
Centre Històric, una
sessió d’estimulació per
a nadons de 0 a 4 mesos, on s’ha dissertat la
importància de la música en edats primerenques i els seus beneficis, fent partícips als
pares en les activitats compartides amb els
seus fills i la música.
Són sessions d’una hora, molt actives i participatives, en les que s’estimulen les capacitats
auditives, visuals i tàctils. Els nadons i els pares
comparteixen uns moments màgics i afectius
amb els seus fills, mitjançant la música amb
jocs de falda, ritmes, massatges, cançons i
estímuls sonors i musicals, on els nadons i
pares gaudeixen d’una experiència única i repetible.
R.

Fem viure i sentir la música!
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L’oboè? Quin instrument és?

Estiu musical a l’Escola

Neus Enrich

Aprèn i diverteix-te!

L’oboè, dins l’àmbit orquestral té un paper molt important, ja que és el instrument que abans de que es
comenci el concert dona el “la” per afinar tota
l’orquestra. Perquè és l’oboè l’encarregat d’afinar?
Per la seva qualitat sonora, projecte molt bé el so. Un
so molt peculiar i estable, que encara que tota
l’orquestra estigui afinant a la vegada el poden sentir
igualment. Parlant del seu so, el podríem definir com
un so dolç i molt bonic, com també pot tenir un so
estrident i ofegat. Sempre s’ha dit que cada instrument recorda a un animal, la flauta a un ocell, el contrabaix a un elefant, en el cas de l’oboè, a un ànec o
cigne. Sobretot quan ets principiant, que com tots els
instruments es necessita molt temps d’adaptació i
coneixement. El problema més gran de l’oboè és la
seva embocadura. És un instrument de doble canya,
(a diferència del clarinet o el saxo que són de canya
simple) per tant, l’aire s’ha de projectar a través
d’aquestes dos pales ajuntades amb un foradet de
menys d’un centímetre. Aquest és la dificultat més
gran. A més a més que cada canya que fem, perquè
els oboistes em d’aprendre a fer-nos les canyes, és
diferent, i has de saber manejar-la. Una altra diferència del clarinet, la flauta o de tota la família de ventmetall, és l’embocadura. Nosaltres posem els llavis
cap endins, igual que qualsevol instrument afí i el
fagot. Això permet envoltar tota la canya i així controlar-la. La resistència d’aquesta posició s’aconsegueix
amb anys i anys... Aquestes dificultats et fan ser responsable, saps que si no aconsegueixes controlar el
teu cos no pots gaudir. Per això, com he dit abans es
necessita molt temps d’estudi, compromís i sobretot
saber que t’agrada fer-ho. Arriba un dia que sense que
ta n’adonis expresses la música a través del instrument, que realment es converteix en una unitat, en el
meu cas l’oboè i jo. Ara ja farà nou anys d’aquell dia,
d’aquella decisió que la veritat és que si es pogués
tornar enrere tornaria a triar l’oboè. És més, el que
desitjo és dedicar-me a la món de la música.

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.

Farem un reforç de l’harmonia i el
llenguatge musical de nivell elemental i professional, amb un treball
auditiu, rítmic i melòdic.

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.

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.

Links interessants d’internet

31è Festival de Música de la Vila de Llívia
Música de cambra, simfònica, orquestral i amb
conjunts corals de gran prestigi que es celebra a
l’agost a l’església de Llívia. http://www.llivia.org/

© Copyriht Escola de Música Pons Roselló

CONCERTS AMB ENTRADA 50%
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.

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
L’Escola de Música Pons Roselló i Maylos Pons Roselló, patrocina una secció del programa Cafeïna de
Lleida TV, presentat per Mariví Chacón cada divendres
a les 15h. Es parla de les novetats, metodologies
nivells musicals, notícies, concerts, esdeveniments
relacionats amb la nostra escola de música.

Per tornar a veure els programes ho podeu fer el dilluns a les 7 o a les 11h, o si ho desitgeu en qualsevol
moment des de qualsevol indret, a www.lleidatv.cat
Volem agrair a tots els pares, mares, alumnes, professors i amics que han acceptat participar en les entrevistes d’aquesta temporada per fer un programa amè,
participatiu, divertit i variat. Moltes gràcies a tots i
totes, i especialment per la confiança dipositada a
l’Escola i al nostre equip docent.
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, 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

D.L. L-1494-2008

Cicle de Música als Parcs. 41 concerts als espais
verds de Barcelona. http://w3.bcn.es/fitxers/
home/120528notaresultatsmsicaalsparcs.106.pdf

Fem viure i sentir la música!

Podeu consultar o descarregar-vos el
fullet PDF amb els preus i la butlleta
d’inscripció a la pàgina web de l’escola www.musicaponsrosello.com

Com a novetat, s’ha realitzat un vídeo de portes obertes de l’Escola, fent un recorregut musical en totes les
etapes i edats d’ensenyament musical, des dels més
petits fins als més grans. Els protagonistes han estan
dos alumnes de l’Escola, la Leire Alonso i l’Ivan Lòpez.

XXIIIIè. Cicle "Música als Castells" Estiu 2012
Cicle de concerts per les Comarques Catalanes
utilitzant com a escenaris als Castells Medievals.
http://www.castellscatalunya.com/cat
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Matins o tardes 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.

Matins i tardes de dilluns a divendres / De 10 a 13 h. i de 16:30 a
19:30 h. / Del 25 de juny al 27 de
juliol. Mínim grups de 5 alumnes.

Fotografies d’El Butlletí: Susana Martínez / Pere Schell

Cicle de concerts a l’estiu 2012

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2012

