
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I
DANSA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Butlletí mensual - DESEMBRE

AGENDA!

AGENDA...
Els dies 6, 8 i 9 de desembre l'escola

estarà tancada seguint el calendari

escolar. 

El dijous dia 15 de desembre es faran

els assajos generals i el dimecres 21

de desembre els Pastorets Musicals!

L'EMMDT estarà tancada per

vacances de Nadal del 22 de

desembre al 8 de gener!

L'EMMDT us
desitja

unes festes
plenes de

música i dansa!



El dimecres dia 21 de desembre de 18.00h a 19.30h

farem l'espectacle de Nadal de l'EMMDT. 

L'espectacle constarà de 4 concerts simultanis de 10'/15'

en quatre localitzacions de la Vila de Torroella, on hi

haurà diferents escenes dels Pastorets, i també un grup

itinerant que amenitzarà musicalment els carrers de

Torroella.

Per a fer això hem col.locat els diferents grups i

formacions de l'EMMDT cadascun en una escena. 

ARRIBEN ELS PASTORETS MUSICALS!

ÀNGELS
Claustre del Convent

dels Agustins
Formació Bressol*

Sensi 3,4,5*
Cor Curculla

Guitarres

PASTORS
Pati de Can
Quintana

EB1 
Cor Coral.lina

Pianistes

DIMONIS
Pati Punt Jove - Convent

de les Clarisses
Cor Dunes

Cor Llevantí
Bateries
Combo 

ADORACIÓ
Plaça de la Vila

Orquestra Empordanet
Orquestra d'adults

GRUP 
ITINERANT

Carrers del centre
de la Vila

Marxing band
vents



Durant aquesta estona les famílies us podreu anar

movent d'una escena a l'altra per a veure un petit

concert a cada escena. 

*Els alumnes de Formació Bressol, Sensi 3, 4 i 5 només faran una

vegada el concert a les 18.00h i després les famílies els recollireu i

podeu seguir la ruta amb ells. 

Per a poder dur a terme els pastorets musicals ens cal fer uns assajos

generals i els farem el dia 15 de desembre. Aquell dia es canvien les

classes habituals per l'assaig general. Teniu tota la informació en un

e-mail de l'EMMDT.

ASSAJOS GENERALS DELS PASTORETS

ÀNGELSPASTORS

ADORACIÓ

DIMONIS



FESTIVAL ONADANCE 
La companyia CobosMika amb qui l'EMMDT col.labora, ens

convida a aquesta doble estrena en el marc del Festival ONA-

DANCE. 

L'estrena tindrà lloc el divendres 16 de desembre a les 20.30h al

Teatre la Gorga de Palamós. 

El coreògraf Peter Mika (CobosMika Company) i Laura Lamy &

Tristan Robiliard de la companyia francesa Resodancer company

presenten 2 peces de dansa.

En ambdues peces els coreògrafs ens traslladen a una història i

ens conviden a sentir-la i llegir-la a través del moviment dels

cossos dels intèrprets, amb un llenguatge de la dansa físic,

acrobàtic i alhora sensible.



EL NOSTRE PROFESSORAT EN
CONCERT!

En Pol Farell, el nostre professor de violoncel i cambra, el podreu

veure el dia 10 de desembre a les 19h al Teatre Municipal de

Palafrugell i el dia 11 de desembre a Argelaguer (hora i lloc per

confirmar) amb l'espectacle Violoncels de Pel.lícula.

Als nostres professors Xavi Molina i Adrià Bauzó els podreu veure

amb la Companyia Pels més Menuts (Concerts per menuts de 0-5)

als diferents llocs:

Dia 4 al festival temporada alta espectacle Soul&Funk més

informació aquí

Dies 17 i 18 de desembre a la sala La Planeta de Girona fent

Nadales pels més menuts. Més info aquí

https://temporada-alta.com/shows/soul-funk-pels-mes-menuts/
https://www.laplaneta.cat/ca/programacio/c/1294-nadales-pels-mes-menuts.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 els dos concerts organitzats per

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí!

El 3 de desembre, a les 12:00h al Museu de la Mediterrània.

Gratuït pels socis de JJMMT,  alumnes EMMDT , i membres Club de

Clàssica de Schubert. A l'acabar la última sessió del cicle de

conferències dedicat a Schubert, del Club de Clàssica, oferim el

concert: ENRIQUE MONTEOLIVA & IÑAKI GUEZALA. Winterreise.

El 18 de desembre, a les 12:00h a la Plaça de l'Església de

l'Estartit, gratuït per tothom : MARIAN BARAHONA TRIO. From

Billie to Ella.


