ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I
DANSA DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Butlletí mensual - SETEMBRE

COMENÇA EL CURS!
L'estiu s'acaba però la música i la
dansa comencen a l'EMMDT! Ens
veiem de nou les cares aquesta
setmana!

Podeu consultar els vostres horaris
a la plataforma Gwido.

I el calendari escolar aquí!.

AGENDA!

REUNIÓ DE PRESENTACIÓ DEL CURS
El dia 6 de setembre a les 19.30h al claustre del Convent
dels Agustins (seu de l'EMMDT) tindrem la reunió d'inici de
curs on us explicarem el projecte de l'escola de música i
dansa. Veurem els itineraris, repassarem el calendari escolar
d'activitats i resoldrem tots els dubtes que pugueu tenir!
En cas de pluja la reunió la farem a l'Aula Victòria dels
Àngels.

US PRESENTEM EL NOU PROFESSORAT
DE L'EMMDT!
Aquest curs 2022-2023 donem la benvinguda a tres
nous membres del professorat:
La professora de piano i llenguatge Cristina Gavilán, el
professor de piano modern i llenguatge Joan Millà i el
professor de baix Andreu Torrent.

EL NOSTRE PROFESSORAT EN
CONCERT!
En

aquesta

secció

us

posarem

els

concerts

del

nostre

professorat a les comarques gironines per si els voleu anar a
escoltar!

Podreu veure el nostre professor de violoncel, en Pol Farell, en
les següents dates i llocs amb el seu grup Northern Cellos:
- 1 de setembre: Let's Rock! a les 20h a la Punta de l'Escala
- 2 de setembre: BSO a Torrent d'Empordà a les 22h.
- 4 de setembre: Let's Rock, a les 19h a la Ronda del Fort Roig, 18
a Girona!.

I veureu el nostre professor de guitarra, l'Iñaki Caparrós el dia 11
de setembre a les 21h a l'Es Portal de Pals.

Si heu de contactar amb l'EMMDT...
Ho podeu fer a través del
mail, telèfon o mòbil:
escolademusica@jmtorroella.cat
972 76 06 05/ 636 56 72 89

O presencialment:
Matí: dimecres de 10 a 13h
Tardes: de dilluns a dijous
de 16.00 a 19.00h

