
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I
DANSA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Butlletí mensual - GENER

AGENDA!AGENDA...
I després de les festes de Nadal,

cap d'any i reis tornem a l'EMMDT

amb més ganes de fer música i

dansa plegats!

El 30 i 31 de gener, i l'1 i el 2 de

febrer hi haurà les audicions

d'instruments de l'EMMDT. 

L'EMMDT us
desitja un any

2023 ple de
música i dansa!



A finals de gener i coincidint amb el canvi de quadrimestre

celebrem a l'EMMDT les audicions individuals d'instrument. 

La setmana del 30, 31 de gener i 1 i 2 de febrer no hi haurà

classes de música a partir de EB2 (l'alumnat que ja fa

instrument) perquè el professorat estarem fent les

audicions. 

Les classes de dansa de tots els cursos i les de música de

Formació bressol, Sensibilització 3, 4 i 5 i EB1 es mantenen

en el seu horari habitual.

L'alumnat que participeu a les audicions rebreu un correu

amb els diferents horaris. Per a fer els horaris intentem que

l'hora de l'audició coincideixi amb l'hora habitual de la

classe d'instrument dels infants perquè us sigui

"convenient" venir i us demanem que compliu els horaris al

màxim pel bon funcionament general. Les famílies sou

benvingudes i us animem a venir veure les audicions, així

com l'alumnat a participar no només de la seva sinó a veure

la dels seus companys. 

Les audicions són un moment de nervis i de pressió que

s'han d'acompanyar però també és una oportunitat única

d'ensenyar la feina feta, d'interpretar les peces amb

l'instrument i de deixar-se emportar i connectar amb el

públic, i és un aprenentatge que s'ha de posar en pràctica

per anar guanyant solidesa i confiança en un mateix.  

AUDICIONS INDIVIDUALS
D'INSTRUMENT!



EL NOSTRE PROFESSORAT EN
CONCERT!

El dia 27 de gener al Club Yeah!
(Avinguda de Ramon Folch, 9,
17001 Girona) a les 23h podreu
veure el nostre professor de saxo
Adrià Bauzó actuant amb el grup
de soul i funk Ms Thunder & the
Souldelics.

 

El nostre professor de trompeta, l'Albert Clapés, el podreu veure amb la
cobla Bisbal Jove. El dia 21 de gener serà a les 11.30h a Caldes de
Malavella i el dia 22 a les 11.30 al Palau-Sacosta de Girona. 

 



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...

VINE AL CLUB DE CLÀSSICA!
No us deixeu perdre la oportunitat de saber més sobre la vida i

obra de Georg Friedrich Handel de la mà de Joan Vives. 

El dissabte dia 14 de gener a les 11h. teniu la primera cita:

1.- “L'Alemanya de Handel. La infantesa. De Halle a Hamburg”

(1685-1706).

Va néixer a 160 kilòmetres de distància i amb poques setmanes

de diferència que Johann Sebastian Bach. Va conèixer la tradició

alemanya del seu temps, però també elements nous arribats de

fora particularment a l’òpera d’Hamburg.

Recordeu que l'alumnat de l'EMMDT teniu entrada amb

descompte per 10€ o 30€ si us animeu a fer les 5 sessions. 

Per a més informació aquí.  

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/26423-georg-friedrich-handel--.html

