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Butlletí mensual - NOVEMBRE

AGENDA!
AGENDA...
recordeu que l'1 de novembre és

festa, el dia 6 tenim la castanyada

de l'EMMDT i el dia 25 és festa

local!



El dia 6 de novembre tenim la Castanyada de l'EMMDT!

De 11 a 14h podreu gaudir al claustre del convent dels

agustins d'un matí de música a càrrec de les diverses

formacions de l'escola que ens oferiran una mostra del

que han treballat aquest inici de curs. 

També hi haurà castanyes a preus populars per fer una

mica més de festa i celebrar aquesta època amb la

família de l'EMMDT. 

ARRIBA LA CASTANYADA DE L'EMMDT



COMENÇA LA DANSA PER A
ADULTS!
Aquest mes d'octubre ha començat el grup de dansa per a

adults de l'EMMDT. 

La classe és amb la Raquel Viñuales, la nostra nova incorporació

a l'equip de dansa. La Raquel ve de la companyia CobosMika,

companyia de dansa amb qui aquest any està col·laborant amb

l'escola i amb el nostre equip de dansa. 

Animeu-vos a participar-hi, la matriculació està oberta tot l'any!



EL NOSTRE PROFESSORAT EN
CONCERT!

El nostre professor de

guitarra, l'Iñaki

Caparrós el podreu

veure el dia 29 d'octubre

a les 23.30h al Mas pi

amb el seu grup Mambo

Combo. 

El diumenge 6 de novembre

a les 18.30h a la Sala

Polivalent d'Agullana hi

podreu veure el nostre

professor de saxo, en Dani

Hernández amb la proposta

de concert-cinema: Torna-la

a tocar, sax. I aquí en podeu

veure la promo!

https://www.youtube.com/watch?v=z5BhCc6covI


El dia 27 de novembre els

professors Xavi Molina,

Albert Clapés i Adrià Bauzó

estaran a la sala centre

recreatiu de Cassà de la Selva  

amb  l'obra "Els colors de

Duke Ellington" de Cascai

Teatre, més informació aquí

https://www.cassacultura.cat/ca/programacio/c/1988-els-colors-de-duke-ellington.html


Ho podeu fer a través del
mail, telèfon o mòbil:

escolademusica@jmtorroella.cat

972 76 06 05/ 636 56 72 89

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

O presencialment:

Si heu de contactar amb l'EMMDT...

RECOMANACIÓ MUSICAL DEL MES

Aquest mes us recomanem el concert de la orquestra OMAC a

l'Auditori de Girona el dia 13 de novembre a les 19h.

L’OMAC, Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, és una

formació instrumental amb una versatilitat única que aplega

intèrprets joves i punters d’arreu dels Països Catalans dels

gèneres tradicional, jazz i clàssic. Violins, violes i contrabaixos

conviuen amb instruments de la música tradicional com la

tenora, el tible, el flabiol o la gralla, a més d’una secció de vents

metall, acordions, guitarra, percussions i sintetitzadors. Trencadís

és un concert compost i dirigit per Dani López per a trenta

músics i la cantant solista Anna Ferrer. Una obra de bellesa

salvatge que embolcalla amb les arrels de la música ancestral

una selecció de dotze poemes contemporanis en llengua

catalana.

Podeu veure 

el concert aquí!

https://youtu.be/RoflKwcrOSs

