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Avanç d’activitats
del curs 2013/14
•

12 de setembre de 2013
Comencem les classes del nou curs

•

Del 16 al 20 de desembre de 2013
Audicions de Nadal de tots els alumnes de
l’Escola de Música Pons Roselló

•

Del 17 a 21 de febrer de 2014
XII Setmana Musical

•

4 d’abril de 2014
Concert dels alumnes de l’Escola
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

•

17 i 18 de maig de 2014
XIV Concurs Instrumental Sant Anastasi

•

19 de juny de 2014
Concert de cambra de fi de curs de l’Escola
de Música Pons Roselló a l’Auditori Municipal Enric Granados

•

21 de juny de 2014
Dia Internacional de la Música

•

Fins al 20 de juny de 2014
Cada 15 dies i divendres, a les 15h, Maylos
Pons al programa Cafeïna de Lleida TV.

•

Des del 23 de juny de 2014
Com cada any, Estiu Musical a l’Escola als
mesos de juny i juliol.
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L’Escola, nou curs
L’Escola de Música Pons Roselló
ja ho té tot preparat per al nou
curs 2013/2014, que començarà el proper dijous 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, reprendrem un nou cicle de concerts en
diferents indrets de la ciutat de Lleida. No oblidarem
les esperades audicions de Nadal, 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 XII Setmana Musical.
Cada quinze dies i el divendres, l’Escola i jo mateixa
seguirem presents al programa Cafeïna de Lleida TV a
les 15h amb el nostre propi espai patrocinat, amb la
presentadora i col·laboradora Mariví Chacón, seguint
la nostra filosofia d’obrir-nos a la ciutat i a la ciutadania de Lleida. Una edició més, els joves intèrprets de 5
a 17 anys podran demostrar el seu talent al XIV Concurs Instrumental Sant Anastasi. A finals de juny podrem gaudir del Concert de Cambra dels alumnes a
l’Auditori, sense oblidar l’Estiu Musical a l’Escola amb
força activitats interessants per al proper mes de
juliol, des dels més petits fins als més grans.

La web de l’Escola
El nou web de l’Escola de Música Pons Roselló, estrenat a principis de setembre de l’any passat, ha rebut
molt bona acollida i moltes visites. Optimitzada per a
les noves tecnologies, fàcil de consultar amb els
Smartphones, és més dinàmica i amb més informació,
fotografies, links d’interès,...
A més a més de tota la informació acadèmica del Què
oferim i Com ensenyem, es poden consultar i descarregar tots els Butlletins de l’Escola editats fins ara,
veure les fotografies dels concerts i activitats musicals
de l’Escola, el calendari d’activitats o el vídeo de Portes obertes de l’Escola.
Podeu utilitzar fàcilment una divertida manera de
regalar un tast de música per a un familiar, amic o
conegut amb Tasta la música!.
Si ho desitgeu, disposeu dels links per poder tornar a
veure les intervencions de Maylos al programa Cafeïna
des del mes de setembre de 2011.
Aquest curs introduirem noves seccions d’interès que
puntualment us comunicarem. R.

Com a Directora de L’Escola de Música Pons Roselló,
vull agrair a tot l’equip de professors i col·laboradors
de l’escola la seva professionalitat i dedicació al llarg
de tot el curs passat per fer viure i sentir la música
des dels més petits fins als més grans! R.

L’Escola de Música Pons Roselló
Mecenes de Dàmaris Gelabert / Primer DVD “Canta”
L'Escola de Música Pons Roselló ha participat a la
campanya de micromecenatge per aconseguir fons
per a la producció del primer DVD de la Dàmaris Gelabert. S’anomenarà Canta i contindrà tots els videoclips
de les seves cançons més populars i un munt de continguts addicionals.
Com que les cançons de la Dàmaris tenen un clar
objectiu educatiu, per a l’adquisició d’hàbits i rutines,
per a reforçar aprenentatges bàsics i transmetre missatges i valors positius, l’Escola ha apostat per a que
aquest DVD sigui possible. Adjuntem el link per si
desitgeu més informació sobre aquest nou material.
http://goo.gl/Eb6IoT
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XIII Concurs Instrumental Sant Anastasi
El XIII Concurs Instrumental Sant Anastasi,
coorganitzat per l'Escola de Música Pons Roselló i l'Escola d'Acordió de Lleida, celebrat el
proppassat dissabte 18 i l’entrega de premis el
diumenge 19 de maig, es va realitzar amb una
elevada participació de nens i nenes de 5 a 17
anys per a descobrir una cantera de nous talents musicals.
En aquesta edició, és de remarcar una interessant col·laboració del Concurs Internacional de
Piano Ricard Vinyes de l'Ajuntament de Lleida,
en atorgar un premi especial a la millor interpretació solista al piano en la categoria júnior.
Aquest premi està dotat amb 400 Euros, acumulatius als premis del propi Concurs.

18 i 19 de maig 2013

L'Escola de Música Pons Roselló i els seus alumnes, han aconseguit varis premis. Felicitats!

Menció d'honor:"Germans Alonso", piano a quatre
mans format per Leyre Alonso i Miguel Alonso.

Categoria Iniciació / Modalitat Solista
Mencions d'honor: Alba Portero (piano), Helena Rosas
(piano), Joel Espasa (piano), Pol Domènech (piano), Isona
Duran (piano), Carla Roselló (piano), Genís Gibet (violí) i
Alexandra Guerrero (piano).

Més informació, fotografies i tots els guanyadors a la
pàgina del Facebook oficial del Concurs a l’adreça
http://www.facebook.com/concursantanastasi.

Categoria Iniciació / Modalitat de Música de Cambra
2n Premi: "Trio Andante", piano a sis mans format per
Quim Solé, Joan Portero i Roger Espasa.
3r Premi Ex-Aequo: "Duet-to", piano a quatre mans format
per Eduard Dueñas i Pol Domènech.
Mencions d'honor:"Trio Allegretto", piano a sis mans format per Alexandra Guerrero, Marta Calvo i Carla Roselló.
Categoria Infantil / Modalitat de Música de Cambra
3r Premi:"Crescendo" format per Neus Prieto, Maria Blanc
i David Pont al piano, i Alba Beltran, Pol Bosch i Daniel
Gòmez a la guitarra elèctrica.

“Trio Andante” / 2n premi Iniciació Música de Cambra

“Duet-to” / 3r Premi ex-aequo Iniciació Música de Cambra

“Sax Piano Rafel” / 1r Premi ex-aequo Infantil Cambra

Concert de l’Escola de Música Pons Roselló

Concert de l’Escola

Dia Internacional de la Música / Plaça Paeria de Lleida / 21 de juny de 2013

Associació Universitat / 01-04-2013

Alumnes de nivell elemental i professional de
l’Escola de Música Pons Roselló han participat
un any més a la celebració del Dia Internacional
de la Música a Lleida amb actuacions al piano i
la guitarra elèctrica.
Hem d’agrair la direcció i participació amb la
percussió a la caixa flamenca del professor
Josep Maria Bossa. R.

Fem viure i sentir la música!

Alumnes i professora de l’Escola han ofert un
concert de cambra de pianos al local de
l’Associació de Veïns Barri Universitat en commemoració del seu 25è aniversari. Maria Blanc,
Neus Prieto, David Pont i Cristina Domínguez
varen ser els intèrprets. R.
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Concert de cambra de fi de curs 2012-2013

20 de juny de 2013

L’Escola de Música Pons Roselló ha convidad
un any més als alumnes, pares, familiars,
amics i lleidatans a celebrar plegats el seu
concert anual de cambra. “El concert dels
alumnes, els alumnes en concert” com a cloenda del curs 2012-2013 de l’escola.
Es va celebrar el 20 de juny, a la Sala 1 de
l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.
Els alumnes de l’escola havien preparat un
repertori variat de música clàssica, moderna i
jazzística que va demostrar els aprenentatges
assolits. Un any més varem poder gaudir de
l’actuació del grup de música moderna amb
pianos i guitarres elèctriques. Era de destacar
el variat repertori de cant coral així com les
projeccions multimèdia que varen ser un altre
dels atractius d’aquest concert que ja forma
part de la tradició musical lleidatana, i que
l’Escola de Música Pons Roselló ha estat celebrant ininterrompudament al llarg dels seus 18
anys d’història.

En aquest edició han actuat més de 25 “Petits
Músics” de 0 a 2 anys, acompanyats dels seus
pares, amb el ritme i el moviment com a elements protagonistes de les seves cançons. Els
alumnes de 3 a 5 anys ens han transportat a
les cançons tradicionals marineres, catalanes i
d’orient. La música de cambra amb pianos a 4
mans i a 6 mans, quartets de guitarres van
donar pas al cant coral dels alumnes d’iniciació
I, II, primer, segon i tercer de nivell elemental,
original i dinàmic, amb un recorregut per cançons populars caribenyes, les sintonies de
Disney i de música moderna. Tanmateix, han
actuat diferents grups de vent i corda, i solistes
dels diferents instruments que imparteix
l’Escola. Varem poder comptar amb la presentadora, Laura Bernis, ex-alumne de l’Escola,
escriptora i autora del llibre “Les històries de
LABEPRA”. Tot un èxit de participació i de públic, un any més, per fer viure i sentir la música.

Fem viure i sentir la
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados
De setembre a novembre de 2013
ALLEN VIZZUTTI&SPANISH BRASS
Spanish Brass Luur Metalls és un dels quintets més
dinàmics i consolidats del panorama musical espanyol.
En aquesta ocasió es presenten amb el trompetista i
compositor Allen Vizzutti, músic americà de renom
internacional tant en la vesant clàssica com de jazz.
Vizzutti és professor de trompeta de la Universitat de
Washington i els seus llibres s’han convertit en manuals per als estudiants de trompeta de tot el món. Serà
un concert molt especial amb obres de Bach, Tartini,
Bizet, Vizzutti, Monsalvatge i Gershwin.

La segona part aporta la visió personal d’A. Prittwitz
sobre la música barroca, crea una textura nova i
completament revolucionària,una tensió desconeguda en la música culta que sorgeix mercès a la emoció i el risc que aporta la improvisació, demostrant
que en la música no existeixen límits per reinventar
ni personalitzar la única música que hi ha: la bona.

MÉS QUE BARROC.
LOOKINGBACK BAROQUE ORQUESTRA
Andreas Prittwitz, director i solista de flauta, clarinet i
saxòfon.
Aquest programa situa la música original barroca en
una versió basada en elements moderns, com la improvisació o el timbre d’instruments contemporanis
com el clarinet o el saxòfon. A la primera part s’exposa
el barroc mes virtuós amb la flauta com a solista.

Les recomanacions del web
www.musicaponsrosello.com
Tasta la Música! Una divertida manera de regalar
un tast de música per a un familiar, amic o conegut.

En aquest concert ens oferiran la
interpretació de grans obres per a
aquesta formació, des del classicisme vienès de Haydn, passant pels
romàntics com Mendelssohn i arribant a la música del segle XX de la
mà de Xostakòvitx.

Divendres, 25 d’octubre, 20,30 h.

MIQUEL FARRE,
EL GRAN MESTRE CATALÀ DEL PIANO
Un programa insòlit, Mompou, Granados, Fauré i
Franck, que presenta el contrast i les complicitats
d’un pianisme ple d’influències mútues.

Diumenge, 20 d’octubre, 19 h.

conjunt resident de l’Auditori Enric
Granados.

El concert s’inicia amb la música essencial i a la
vegada popular de les Cançons i Danses de Mompou per acabar amb l’extraordinària arquitectura
sonora del Preludi, Coral i Fuga de Cèsar Franck.
Enmig d’aquets extrems la brillantor dels Valsos i
Danses de Granados i l’íntima poesia del Nocturn de
Fauré.

Dissabte,16 de novembre.

JAZZ TARDOR

XXè Festival de Jazz de Lleida

Codi QR d’MPR

Divendres, 29 de novembre de 2013, 20.30 h.

QUARTET TEIXIDOR

Irantzu Zuasti, violí/ Joan Marsol, violí/
Jordi Armengol, viola/ Xavier Roig, violoncel
Aquesta temporada el Quartet Teixidor esdevindrà

Maylos Pons
Al programa Cafeïna de Lleida TV
L’Escola de Música Pons Roselló i la seva directora,
Maylos Pons Roselló, tornarà una vegada més a
patrocinar, una secció del programa Cafeïna de
Lleida TV, presentat per Mariví Chacón cada quinze
dies, els divendres a les 15h.

Links d’internet interessants

Llocs que podeu
visitar des de casa i que us recomanem.

Es dissertarà sobre les novetats, metodologies,
nivells musicals, notícies, concerts i esdeveniments
relacionats amb la nostra escola de música.
També s’explicarà tot el que podeu trobar al web de
l’escola i com accedir als diferents apartats.

Grup Amélie i l’equip de Cafeïna a l’escola MPR

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, 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

mpr@musicaponsrosello.com

www.musicaponsrosello.com
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Per tornar a veure els programes ho podeu fer el
dilluns següent a la 1h de la matinada o a les
10:30h del matí, o si ho desitgeu en qualsevol moment des de qualsevol indret, al link Maylos a Cafeïna del menú principal de la nostra nova pàgina web
a www.musicaponsrosello.com o bé al web del programa www.lleidatv.cat . R.

Fotografies d’El Butlletí: Susana Martínez / Xavi Mestre / Pol Bosch / Càrdenas / Pere Schell

Dijous, 10 de octubre, 20:30h.

