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Avanç d’activitats
del curs 2014/15
•

15 de setembre de 2014
Comencen les classes del nou curs

•

Del 15 al 17 de desembre de 2014
Audicions de Nadal de tots els alumnes de
l’Escola de Música Pons Roselló

•

Del 2 al 5 de febrer de 2015
XIII Setmana Musical

•

2 de març de 2015
Concert dels alumnes de l’Escola
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

•

16 i 17 de maig de 2015
XV Concurs Instrumental Sant Anastasi

•

12 de juny de 2015
Concert de cambra de fi de curs de l’Escola
de Música Pons Roselló a l’Auditori Municipal Enric Granados

•

21 de juny de 2015
Dia Internacional de la Música

•

Fins al 19 de juny de 2015
Cada 15 dies, els divendres, a les 15:15h,
Maylos Pons al programa Cafeïna de Lleida
TV amb Mariví Chacón

•

Des del 22 de juny de 2015
Com cada any, Estiu Musical a l’Escola, els
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
2014/2015, que començarà el
proper dilluns 15 de setembre per
a tots els/les 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 els de fora d’aquesta. Les interessants activitats musicals, educatives i creatives tindran cabuda,
com sempre, durant la XIII Setmana Musical.
Cada quinze dies i els divendres, l’Escola i jo mateixa
seguirem presents al programa Cafeïna de Lleida TV a
les 15:30h 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
XV Concurs Instrumental Sant Anastasi. A mitjans de
juny podrem gaudir del Concert de Cambra de
l’alumnat 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.

Facebook i Sintonia de l’Escola
El Facebook de l’Escola de Música Pons Roselló,
www.facebook.com/musicaponsrosello presentat a
finals de febrer, està a la vostra disposició per estar al
dia, a més a més de la pàgina web, de totes les activitats i recomanacions de l’Escola. Feu clic a “Me gusta”
i estareu puntualment informats.
Recordeu que teniu a la vostra disposició el web de
l’escola www.musicaponsrosello.com amb la Sintonia
d’MPR, composada per Josep Maria Bossa, i 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 també 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 també dels links per poder
tornar a veure les intervencions de Maylos al programa Cafeïna des del mes de setembre de 2011. 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.

Dàmaris Gelabert a l’Escola de Música Pons Roselló
Sessió especial de música per a bebès i infantil / 13 de desembre de 2013
Aprofitant la presentació en exclusiva a Lleida, el proppassat dissabte 14 de desembre, del primer DVD
“Canta”, el videoclip de les cançons més populars de
la Dàmaris Gelabert, el divendres 13 de desembre
varem gaudir del concert organitzat per l’Escola. La
Dàmaris va presentar a la nostra sala Mozart en sessió privada i especial, les seves cançons més conegudes de TOT SONA, Cançons per aprendre, Massatges
amb cançons, Cançons personalitzades de bressol,
infantils, d'aniversari...
Aquest concert estava adreçat a l’alumnat de l'escola
de 3 a 8 anys, sense la presència dels pares a l'actuació. Una nova i enriquidora experiència musical. R.
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Audicions de Nadal 2013

16 al 20 de desembre 2013

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.
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. L’alumne és el nostre valor més
important i preuat. R.

XIV Concurs Instrumental Sant Anastasi

Dia Internacional de la Música

Lleida / 17 i 18 de maig 2014

Lleida / 21 de juny 2013
El XIV Concurs Instrumental Sant Anastasi, coorganitzat per l'Escola de Música Pons Roselló i
l'Escola d'Acordió de Lleida, celebrat el proppassat dissabte 17 i l’entrega de premis el diumenge 18 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, aconseguint l’Escola varis premis. Podeu
consultar-ho al Facebook oficial del Concurs,
http://www.facebook.com/concursantanastasi

Fem viure i sentir la música!

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,
la flauta i la guitarra clàssica i elèctrica. Agraïm
la direcció i participació amb la percussió a la
bateria del professor Josep Maria Bossa. R.
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Concert de cambra de fi de curs 2013-2014

13 de juny de 2014

L’Escola de Música Pons Roselló va convidar
un any més els/les lleidatans/es al seu concert
anual de cambra “El concert dels alumnes, els
alumnes en concert”, que va servir com a cloenda del curs 2013-2014. Va ser el proppassat
divendres 13 de juny, a les 18:30h, a la Sala 1
de l’Auditori Municipal Enric Granados i adreçat
a tota la ciutadania. Els/les alumnes de
l’Escola van preparar un repertori variat de
música clàssica, moderna i jazzística que va
donar mostra dels aprenentatges assolits al
llarg de tot el curs. Enguany, era de destacar
l’actuació del grup de música moderna amb
pianos, flautes travesseres, violí, bateria i guitarres elèctriques, el variat repertori de cant
coral així com les projeccions multimèdia que
eren uns dels atractius d’aquest concert que
l’Escola ha celebrat ininterrompudament al
llarg dels seus 19 anys d’història.
El concert, presentat per Laura Bernis, va començar amb els “Petits Músics” d’1 i 2 anys a

l’escenari, acompanyats dels seus pares i amb
el ritme i el moviment com a elements protagonistes de les seves cançons, per després donar
pas a les cançons dels/de les petits/es de 3 a
5 anys, els quals ens van transportar a les
cançons tradicionals i populars catalanes.
La música de cambra amb pianos a 4 mans,
grups de guitarres, duos de flautes travesseres... varen donar pas al cant coral dels/de les
alumnes d’Iniciació I, II, 1r, 2n i 3r de nivell
elemental, amb un recorregut per cançons
populars africanes i les sintonies de Disney i de
música moderna.
Tot seguit, va actuar el grup de cambra de
l’Escola de música moderna format per pianos,
flautes travesseres, violí, bateria i guitarres
elèctriques, i tocaren peces clàssiques i modernes. Per finalitzar, varem gaudir del número
final de tot l’alumnat de l’escola a l’escenari,
interpretant l’arranjament “Pons Roselló”.
Tot un èxit de participació i de públic, un any
més, per fer viure i sentir la música. R.

Fem viure i sentir la
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XII Setmana Musical

Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados

Del 24 al 27 de febrer de 2013

Octubre i novembre de 2014

Dins de l’horari habitual de classes i per a tots els
discents de l’escola, a la XII Setmana Musical es van
programar 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. Els tallers varen ser els
següents: Ser professor per un dia; Taller de cobla i
canta que cantaràs; Pares a la classe d’educació infantil; El parxís pianístic; Cambra de guitarra i violí;
Tallers d’improvisació; Conte musical; Redescobriment
de la música; L’oca musical dels instruments; Pares a
la classe de llenguatge; El treball de la veu; Trilogia
dels músics més importants de Lleida. Una setmana
molt musical per fer viure i sentir la música! R.

Diumenge, 5 d’octubre, 19:00 h
CONCERT DE CLAUSURA
DEL IXè FESTIVAL MUSIQUEM LLEIDA!
Coral Shalom, solistes vocals / Jove Orquestra de Ponent / Robert
Faltus, director
Programa: Simfonia núm. 5 en Sib major, D 485 F. Schubert / Serenata, D 957 / Tantum ergo en Mib major, D 962 / Missa núm. 2 en Sol
major, D 167.
Musiquem Lleida! és un festival internacional de música que se
celebra als carrers i places de la ciutat de Lleida. La coral Shalom,
com una entitat cultural, pretén sensibilitzar i enriquir musicalment la
societat amb l'organització de concerts i esdeveniments culturals
oberts a tot el món. Lleida i les seves regions han estat el bressol de
músics de renom internacional, com Ricard Vinyes, Enric Granados,
Emili Pujol, etc ... també té una gran tradició de corals i instrumentals,
que es troba actualment en plena expansió gràcies a la formació de
bons professionals.

Dissabte, 11 d’octubre, 18:30h
ELS BUFAFLAIRES. LA BOTZINA
Martí Ventura: piano i percussió / Joan Vidal: tambors i percussió /
Eduard Acedo: violí i percussió / Xavier Fort: guitarra, ukelele i baix /
Toni Cuesta: trompeta, trombó i helicó.

els Miserables, escrites per compositors molt
destacats i representatius del gènere.

Dissabte, 22 de novembre, 18:30h
EL GEGANT DEL PI
UNA HISTÒRIA MUSICAL
Pedro Pardo, compositor /Jove Orquestra de
Cerdanyola / Ramon Camprubí, Laura Carlús i
Laura Viladrich, titellaires.
El Gegant del Pi és una cançó de petits i grans
que moltes vegades cantem. En aquest cas
coneixerem qui va ser aquest personatge tan
familiar i alhora tan desconegut.
La Jove Orquestra de Cerdanyola ens ofereix un
concert acompanyat de titelles. Una oportunitat
única per apropar al públic més petit la música
per a orquestra i gaudir d'un concert familiar.

Codi QR d’MPR
Captureu-me!

Aquí tenen un concert per a quintet familiar on es tracta el món dels
sentits de la música, on els elements audiovisuals juguen un paper
molt important. El concert sencer és original: la música, les imatges...
Pel que fa al música, la varietat està assegurada, ja que són cinc
compositors que han escrit els diferents temes del programa.

Divendres, 17 d’octubre, 20:30h
EL MUSICAL PARTICIPATIVO
Mone, solista / Toni Viñals, solista / Orquestra Simfònica del Vallès /
Óscar Peñarroya, director musical / Xavier Casan, director de escena /
Rubén Gimeno, director.

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.

El musical és un concert participatiu per a solistes, Orquestra Simfònica i un cor amb més de 80 cantants amateurs, que proposa un recorregut per la història del teatre musical de Broadway, des dels seus
orígens fins a l'actualitat, des d'adaptacions d'algunes de les peces
més emblemàtiques de obres com Hello, Dolly !, Chicago, The Cats o

Maylos Pons
Fotografies d’El Butlletí: Susana Martínez / Càrdenas / Pere Schell

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 15:15h.

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.

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 i 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.

