Dilluns, 20 de febrer

Segueix del Dijous

17:30h a 18:00h

18:00h a 18:30h Bebès d’1 i 2 anys
Música en anglès per a bebès i pares

Alumnes de tots els instruments

Professor per un dia
Ets el professor dels teus companys; podràs ensenyar,
ajudar i explicar els secrets d’estudi.

18:00h a 18:30h
Bebès d’1 i 2 anys

Música en anglès per a bebès i pares
Gaudirem de la música de Petits Músics en anglès,
acompanyats dels pares a l’aula.
Clara Lòpez i Maylos Pons

18:30h a 19:00h Alumnes de P3, P4 i P5
Pares a la classe d’educació infantil
Compartirem la música, cançons, ritmes i danses amb
els pares. Alumnes de P3, P4 i P5 del grup de dilluns i
dimecres. Els alumnes han de venir igualment a les
18:00h. Maria Blanc, Mariona Muñoz i Maylos Pons

18:00h a 19:00h
Alumnes d’Iniciació I i 1r

Estampació de samarretes musicals
Creativitat musical amb disseny i estampació de
samarretes. S’ha de portar una samarreta blanca.
Mariona Muñoz, Maria Blanc i Maylos Pons

18:00h a 19:30h Alumnes de Nivell Elemental
El joc del llibre de l’Stradivari
Els alumnes de violí han de superar les probes que
s’aniran trobant al laberint amb el seu violí.
Sereu capaços de descobrir el tresor?
Maria Balcells

Gaudirem de la música de Petits Músics en anglès,
acompanyats dels pares a l’aula.
Clara Lòpez i Maylos Pons

18:00h a 19:00h P3, P4 i P5 / Iniciació I i 1r
Estampació de samarretes musicals
Creativitat musical amb disseny i estampació de
samarretes. S’ha de portar una samarreta blanca.
Mariona Muñoz, Maria Blanc i Maylos Pons

XIV
Setmana
Musical

18:00 a 19:00h i de 19:00h a 20:00h
Alumnes de nivell elemental

L’univers sonor de la guitarra elèctrica
Descobrim totes les possibilitats sonores que ens pot
oferir la guitarra elèctrica, jugant amb la gran varietat
de timbres i efectes. Guillem Torné

18:00h a 19:30h Alumnes de Nivell Elemental
El joc del llibre de l’Stradivari
Maria Balcells

19:00h a 20:15h Alumnes de 2n Elemental
Taller d’audició Es treballarà la estructura amb
acompanyament amb petita percussió. Laia Boleda

20:00h a 21:00h Alumnes de 4t nivell elemental
Audicions musicals al llarg de la història
Maylos Pons
Amb la col·laboració de:

Divendres, 24 de febrer

19:00h a 20:00h
Alumnes d’Iniciació II, 2n i 3r

Taller de cant coral amb percussió
corporal Treballarem la importància de la respiració,
l’afinació i la col·locació de la veu.
Dúnia Solé

17:15h a 19:15h
Alumnes de nivell elemental

Recursos musicals del piano
Aprendrem com utilitzar el pedal i les tècniques de
memorització. Marta Gonzàlez

Del 20 al 24 de febrer de 2017

Segueix del Dimats

XIV Setmana Musical
Per tretzè any consecutiu, Música Pons Roselló
organitza aquesta Setmana Musical en la qual
s’impartiran diferents i 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.

Les sessions de Música per a Bebès d’1 i 2 anys es
realitzaran el dilluns 20 i el dijous 23 de febrer al
realitzar altres activitats el dimarts 21 i dimecres 22.

TOTS ELS TALLERS ES REALITZARAN
DINS L’HORARI HABITUAL DE CLASSES
ELS ALUMNES PODRAN ASSISTIR A
QUALSEVOL TALLER DE LA SETMANA

Dimarts, 21 de febrer
17:30h a 18:00h Tots els instruments
Professor per un dia
Ets el professor dels teus companys; podràs ensenyar,
ajudar i explicar els secrets d’estudi.

18:30h a 19:00h Alumnes de P3, P4 i P5
Pares a la classe d’educació infantil
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19:00h a 20:45h Alumnes de nivell elemental
Recursos musicals del piano
Aprendrem les tècniques de pedal i de memorització
al piano. Josefina Riera i Dúnia Solé

Dimecres, 22 de febrer

18:00h a 19:00h Alumnes d’Iniciació II i 1r
El joc de la oca musical

Viureu en primera persona la rítmica amb els seu
propi cos.
Montse Martín de l’escola de ball “El Mirall”

Quin equip arribarà a la oca musical?
Marta Gonzàlez

18:00h a 19:00h
Alumnes de piano de nivell elemental

18:00h a 20:00h
Música de cambra per a guitarra i piano
Josefina Riera, Marta Gonzàlez i Maria Blanc

18:00h a 19:00h
Alumnes de piano de nivell elemental

Improvisació rítmica i melòdica
al piano. Marta Gòmez i Dúnia Solé
Alumnes de piano de nivell elemental

18:00 a 19:00h Alumnes de nivell elemental
Grup de cambra Josefina Riera

Educació de la veu i improvisació
rítmica Marta Gòmez

18:00h a 19:00h P3, P4 i P5 / Iniciació I i 1r
Balls de saló amb els petits.

18:00h a 20:00h

Dilluns, 20 de febrer

Alumnes de 4t de nivell elemental i professional

Compartirem la música, cançons, ritmes i danses amb
els pares. Alumnes de P3, P4 i P5 del grup de dimarts i
dijous. Els alumnes hauran de venir igual a les 18:00h.
Maria Blanc, Mariona Muñoz i Maylos Pons

Alumnes de nivell elemental i professional
Del dilluns 20 al divendres 24 de febrer, tots els tallers
es realitzaran dins l’horari habitual de classes. Els alumnes podran assistir a qualsevol taller de la setmana.
No hi haurà classes individuals d’instrument ni de
llenguatge musical quedant substituïdes pels diferents
tallers de la XIVSetmana Musical.

20:00 a 21:30h

Improvisació rítmica i melòdica
al piano Marta Gonzàlez i Dúnia Solé
19:00h a 20:00h
Alumnes d’Iniciació II i de 3r

Audicions divertides
Descobrirem la vessant lúdica i creativa de les
audicions. Dúnia Solé

Dijous, 23 de febrer

Palets xinesos Un mètode

on treballarem la
memòria visual i aspectes tècnics, tot jugant al piano.
Marta Gòmez i Dúnia Solé

19:30 a 20:15h
Alumnes de nivell elemental de piano,
guitarra i violí

Grups de cambra
Improvisació en el conjunt instrumental amb el grup
de cambra infantil. Pere Guixé

17:30h a 18:00h Tots els instruments
Professor per un dia Ets el professor dels
teus companys; podràs ensenyar, ajudar i explicar
els secrets d’estudi. Dúnia Solé i Maria Blanc

18:00h a 19:00h Musicograma musical
Deixarem fluir la creativitat artística mentre
escoltem música amb grups de cambra de flautes.
Laia Boleda
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