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Avanç d’activitats
del curs 2015/16
•

14 de setembre de 2015
Comencen les classes del nou curs

•

23 de setembre de 2015
Reunió informativa de música per a bebès
“Petits Músics” a l’Escola

•

Del 14 al 16 de desembre de 2015
Audicions de Nadal de tots els alumnes de
l’Escola de Música Pons Roselló

•

De l’11 al 14 d’abril de 2016
XIII Setmana Musical

•

14 i 15 de maig de 2016
XVI Concurs Instrumental Sant Anastasi

•

17 de juny de 2016
Concert de cambra de fi de curs de l’Escola
de Música Pons Roselló a l’Auditori Municipal Enric Granados

•

21 de juny de 2016
Dia Internacional de la Música

•

Del 9 d’octubre 2015 al 17 de juny 2016
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 2016
Com cada any, Estiu Musical a l’Escola, els
mesos de juny i juliol.
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L’Escola, nou curs a punt

20è aniversari de l’Escola i Twitter

L’Escola de Música Pons Roselló ja
ho té tot preparat per al nou curs
2015/2016, que començarà el
proper dilluns 14 de setembre per
a tots els/les alumnes de l’Escola,
a excepció de música per a bebès
“Petits Músics” que ho farà el
dilluns 5 d’octubre.

Aquest curs continuem celebrant el 20è aniversari de
l’Escola de Música Pons Roselló, tot recordant l’acte
principal amb el concert de cambra de l'Escola de
Música Pons Roselló i fi de curs 2014/2015 amb la
fusió de diferents arts com la música, el moviment i la
dansa. Recordem que el públic era rebut al Hal de
l'Auditori per un Photocall on els pares i alumnes es
van poder fer fotos per a pujar-les a les xarxes socials,
al nou Twitter de l’Escola @musicaMPR i el Hasthag
creat per a l’ocasió de #20anysmusicaMPR. Més informació i imatges a l’interior del Butlletí. R.

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 15:15h 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 XVI 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.
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 anterior per a fer viure i sentir la música
des dels més petits fins als més grans! MPR.
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L’Escola va presentar en exclusiva a Lleida el nou CD “Jocs de
falda, d’ara i de sempre”, de
Dàmaris Gelabert, el dissabte
29 de novembre de 2014 amb
diferents sessions, totes al
complert. El repertori incloïa
jocs de falda de tota la vida, així
com noves propostes que respecten la cultura i la tradició del
nostre país i que reforcen aspectes importants en el desenvolupament de l’infant. Un CD
adreçat a famílies amb nens i
nenes de 0 a 18 mesos. R.

Make in Off i Lip Dub de l’Escola
Una experiència musical nova
En motiu del 20è aniversari de l’Escola de Música
Pons Roselló, vàrem gravar íntegrament a l’Escola i
amb molta il·lusió, un Lip Dub amb música en directe
del grup de cambra professional i arranjament de
Josep Maria Bossa, les veus de la coral que dirigeix la
Cristina Domínguez, i la participació activa de tots els
alumnes, professors i col·laboradors de l’Escola.
Es va presentar mitjançant la web i les xarxes socials,
primer el Making Off (http://youtu.be/OK03gQfhIg8) i
una mica abans del concert de cambra de fi de curs,
el Lip Dub (https://youtu.be/CnYjSSltz4c)
Una experiència musical nova per a, un any més, fer
viure i sentir la música! R.
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Audicions de Nadal 2014

Del 15 al 17 de desembre de 2014

Al mes de desembre, els pares i amics van
poder 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, considerem que és
important actuar davant del públic, per que els
enforteix i els 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.

XV Concurs Instrumental Sant Anastasi

Dia Internacional de la Música

Lleida / 16 i 17 de maig de 2015

Lleida / 20 de juny de 2015
El XV Concurs Instrumental Sant Anastasi, coorganitzat per l'Escola de Música Pons Roselló i
l'Escola d'Acordió de Lleida, celebrat el proppassat dissabte 16 i l’entrega de premis el diumenge 17 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 diversos 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,
el violí, la guitarra clàssica, 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 del 20è aniversari de l’Escola i fi de curs 2014-2015

11 de juny de 2015

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 celebració del 20è aniversari de l’Escola i cloenda
del curs 2014-2015. Va ser el proppassat dijous 11 de juny, a les 18:30h, a la Sala 1 de
l’Auditori Municipal Enric Granados i adreçat a
tota la ciutadania.
En aquest concert vàrem oferir la fusió de diferents arts: música, moviment i dansa. El públic
era rebut al Hal de l'Auditori Municipal Enric
Granados ple de gom a gom, per un Photocall
molt corporatiu amb una llarga catifa vermella,
on els pares i alumnes es podien fer fotos de
record i pujar-les a les xarxes socials, especialment al recent estrenat Twitter. Per començar,
els bebès d'1 i 2 anys varen actuar amb diferents tipus de suports musicals, cantant i jugant amb la música treballada al llarg del curs.

Els alumnes de P3, P4 i P5 cantaren cançons
adaptades per a aquestes edats com "La rentadora" i una dedicada als padrins, sense oblidar
el ritme amb el moviment. Tots els petits amb
els de cant coral cantaren "Blame it on the
boogie" de Michael Jackson, amb lletra inventada. El grup de cambra professional i dos ballarins ens van delectar amb el tango "Por una
cabeza" de Gardel. Els alumnes de nivell professional van ficar en escena una "Performance" en anglès, de música, moviment i coreografia, des de la música clàssica, fins a cançons de Queen, The Beatles i d'altres autors,
amb "Imagine", "Shake it off-taylor swift",
"Wonderwall-oasis" i "Just give me a reasonpink". Per acabar, les orquestres infantil i professional de l’Escola van posar el punt i final
del concert amb la música del Lip Dub 2015 de
l'Escola, amb música, lletra i arranjament per
part dels alumnes i professors de l'Escola, i on
el públic va participar activament. R.

Fem viure i sentir la música!
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Concert de cambra del 20è aniversari de l’Escola i fi de curs 2014-2015

Fem viure i sentir la música!

11 de juny de 2015
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Concert dels alumnes de l’Escola a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

27 de març de 2015

El proppassat 27 de març, l’Escola de Música
Pons Roselló va presentar a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, com a novetat i per primera vegada
en aquest concert, la seva orquestra infantil
formada per nens i nenes de 10 anys.
El repertori del concert va incloure cant coral
dels alumnes de nivells I, II i Primer (6, 7 i 8
anys), els dos grups de cambra de l'escola,
l’infantil i el professional, que van oferir al públic assistent temes musicals moderns i clàssics, d'ara i de sempre. També varen ser presents els alumnes de 4t de nivell elemental i
de nivell professional, amb actuacions individuals al piano, violí i guitarra.
Una tarda de música en un indret tant emblemàtic com la sala noble de l’IEI. R.

Conservatori de Cervera a MPR

Ludoteques de Lleida a MPR

MPR al Club Natació Lleida

28 d’abril de 2015

4 de juny de 2015

27 de juny de 2015

Els alumnes de guitarra del Conservatori Professional i Escola de Música de Cervera, varen
oferir un concert a la Sala Mozart amb una
interpretació solista així como dels dos grups de
guitarra, l’elemental i el professional dirigits
per Xavier Gòmez, professor superior de guitarra i de música de cambra de guitarra. R.

Un any més, l'Escola de Música Pons Roselló ha
ofert als pares amb nadons de la Ludoteca
Municipals del Centre Històric de Lleida, una
sessió d’estimulació per a nadons de 0 a 4
mesos, on s’ha dissertat i practicat la importància de la música en edats primerenques i els
seus beneficis. R.

Enguany, l’Escola de Música Pons Roselló ha
participat al IV Open Solidari organitzat pel Club
Natació Lleida amb un taller de música en benefici de la XVI Edició de Colònies per a nens i
nenes amb malalties oncològiques.

Fem viure i sentir la música!

Un matí col··laboratiu ple d’activitats musicals. R.
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados

Del 9 al 12 de febrer de 2015

Novembre i desembre de 2015

Dins de l’horari habitual de classes i per a tots els
alumnes de l’escola, a la XII Setmana Musical es van
programar variats tallers del 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: Fer de
professor per un dia; Vine a aprendre la cançó del Lip
Dub dels 20 anys de l’Escola; Pares a la classe d’educació infantil; Passeja’t per la història de la música;
Sense partitura; Danses i jocs musicals amb en Jordi
Vivas; Anem a orquestra!; Descobrirem la bateria; Fora
partitures: improvisem!; El treball vocal i auditiu; Conte
musical i mòbil musical;... Una setmana molt musical
per fer viure i sentir la música! R.

Dissabte, 7 de novembre, 18:30 h
LA DANSA DEL SOL. UN UNIVERS DE MÚSICA
Un univers de música
Àgueda Murillo, dansa; Míriam López, washboard, carrilló i marimba;
Jaume Badrenas, clarinet, saxo soprano i saxo tenor; Toni Cuesta,
trompeta, acordió i helicó.
Un espectacle de música i dansa que ens descobreix un univers ple
d’instruments peculiars com la marimba, l’helicó o el washboard.
Una producció de la Botzina destinada als més petits de la casa on
Saturn, la Lluna, les estrelles i el Sol són els veritables protagonistes.

lista (tenor) ens narra la història del naixement
de Jesús, l’anunciació als pastors i la vinguda
dels Reis Mags, acompanyant-ho de belles àries i
cors brillants al so de trompetes i timbals. Una
obra entranyable i lluminosa per celebrar les
festes de Nadal!

Diumenge, 27 de desembre, 19 h
FESTIVAL DE VALSOS I DANCES
Orquestra Simfònica del Vallès
Gilles Apap, violí i direcció

Diumenge, 8 de novembre, 19 h
MÚSICA DE CINEMA
BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL DE LLEIDA

Una de les cites ja emblemàtiques de l’Auditori
Municipal Enric Granados ens porta l’energia
dels valsos i polques de la família Strauss i
música popular centre europea.

Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Esteve Espinosa, director

L’encís circular del vals, en aquesta ocasió, amb
un huracà de virtuosisme i alegria per acomiadar
l’any: Gilles Apap que retorna a Lleida després de
la seva exitosa actuació l’any 2011.

Quan encara el cinema no havia estat inventat, certes músiques
clàssiques (especialment, operístiques) semblaven revestir una funció
narrativa i explicaven amb sons el que l’oïda havia de transferir a la
imaginació; la música contava a la seva manera una acció o una
història o bé, si més no, assumia la funció d’evocar unes imatges
encara impossibles. És fàcil entendre que la música fos, més tard,
l’amiga i l’aliada perfecta de la imatge cinematogràfica.

Codi QR d’MPR
Captureu-me!

El concert que proposa la BSUM Lleida fa una mena de recorregut
invers en la història: ja amb referències clares a la memòria de tothom, les peces del programa escollit cerquen traslladar directament
el públic als escenaris cinematogràfics dels seus somnis.

Dissabte, 19 de desembre, 20 h
ORATORI DE NADAL DE J.S BACH
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
Orquestra de Cambra Terrassa 48

www.musicaponsrosello.com
Tasta la Música!

Una divertida manera de regalar
un tast de música per a un familiar, amic o conegut.

L’Oratori de Nadal ha esdevingut una de les obres més populars de
Bach, al costat de les passions. Seguint el mateix format, un evange-

Maylos Pons
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Les recomanacions del web

M. Eugenia Boix, soprano ; Lidia Vinyes , mezzo; David Hernández,
Tenor; Josep Ramon Olivé, baríton; Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados . Orquestra de Cambra Terrassa 48 (Quim Térmens,
director- concertino). Xavier Puig, director

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
mateix dia a les 23:45h de la nit o a les 11:30h del
matí del dilluns, 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.

