I n f o r m a c i ó
Benvolgudes famílies, us lliurem l’agenda de l’EMA d’aquest tercer trimestre i ens agradaria que
tinguéssiu ben present les activitats programades per tal de comptar amb la vostra participació i
acompanyament.
Preinscripció del nou curs 2016-2017
Com és habitual primer obrirem la reserva de plaça als alumnes del curs actual, la 2a quinzena de
maig, a partir del dilluns dia 16. Per als alumnes nous ho farem el dia 1 de juny. Més endavant
tindreu tota la informació i també els horaris i la graella general d’activitats.
Estigueu atents!
Setmana de proves: del 30 de maig al 4 de juny.
Setmana de mostres final de curs: del 15 al 21 de juny
(en el seu moment tindreu la programació)
Concert Final de Curs: 17 de juny
Aquest any el claustre ha proposat poder celebrar la festa de fi de curs amb la participació de totes
les formacions de l’escola. Farem una vetllada musical semblant a la nostra celebració dels 30 anys,
i des de les 18h fins les 22h del vespre aniran actuant els diferents grups: Orquestres, Cors, Banda,
BigBands…Us informarem amb detall més endavant.
21a Festa de la Música: BigBand Menuts a Arenys de Munt
Final de curs, darrer dia de classes: 22 de Juny

Informarem de les activitats de juliol i de l’estiu, en un darrer full EMANOTES, estiu 2016.
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Cantata per a les escoles al Teatre Principal
El nen enamorat de la lluna
Cors de l’EMA,Tiamat i Cor Presentació
Divendres 8
Com cada any hem preparat una obra musical per oferir als grups de primària de les escoles d’Arenys.
Enguany hi assistiran: el 1r curs de l’escola Joan Maragall, tota la primària de l’escola Sinera, i els cursos
de 1r, 2n i 4t del col·legi la Presentació.
Portes obertes BATUCADA, pati Calisay i sala polivalent.
Dissabte 9 a les 11h
El grup Batuaixa organitza una jornada de portes obertes i convida a tothom a sumar-se a aquesta orquestra
de percussió. Hi haurà instruments disponibles per provar.
El seu director Jordi Planet, amb la col·laboració del grup Batuaixa ens mostraran el treball que es fa amb el grup.
Recordem que aquest grup ja fa 3 anys que funciona i un dels seus objectius és trobar espais de festa de carrer
per poder-hi actuar.
Concert de les BigBands d’Arenys al Teatre Principal
Diumenge 10 a les 19h
Ens fa molta il·lusió mantenir aquesta cita musical que el Teatre ens ofereix ja fa temps i poder participar amb la
BigBand de l’ EMA, sota la direcció d’en Josep Juan a la Programació Primavera del Teatre Principal.
Ens agradaria poder estar molt ben acompanyats de tots vosaltres, famílies, amics, veïns…
Ajudeu-nos a fer-ne difusió. La satisfacció musical està assegurada.
Tot l'alumnat que hi vulgui assistir tindrà un preu especial com a soci de 5€, només caldrà identificar-se al comprar
l'entrada a la taquilla. Per als alumnes fins a 16 anys l'entrada serà gratuïta.
Juguem Cantant, Teatre de la Flor de la Palma
organitza Coral Picarol de Teià i el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC)
Diumenge 10 a les 13h
La Coral dels Boixets, com cada any hi participarà. Els pares podran assistir al concert que han preparat els nens
i nenes amb un repertori coral comú.
Trobada de corals infantils del Maresme i Vallès Oriental que acull nou corals per a interpretar BUFA! (Ricard Gimeno),
la història d'una galeta boníssima.
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Curs Joan Vives i Concert cloenda del curs
El piano ha estat un testimoni d'excepció de l'evolució de la història de la música. Parlar del seu paper en el temps
ens permet, per tant, conèixer i sovint entendre algunes de les claus que han marcat els gustos i les modes estètiques
i interpretatives de la música de totes les èpoques.
1. Dilluns 11 a les 19.30h
La veu dels nous temps (Mozart, Beethoven i els seus contemporanis)
Els antecedents de la música per a tecla. El naixement del piano o la passió per la dinàmica. Bach, Mozart... El piano font d’una
nova estètica, tant musical com interpretativa. Noves prestacions, noves sonoritats. Els primers grans pianistes.
2. Dilluns 18 a les 19.30h
Els temps de Schumann, Chopin i Liszt: el piano romàntic.
La consolidació d'un llenguatge. La música entre la forma i el sentiment: Schumann. El virtuosisme al servei de l'expressió.
La consolidació del mite pianístic. El canvi de les modes i els hàbits. Els dos models: Chopin i Liszt.
3. Dilluns 25 a les 19.30h
El piano: instrument de percussió? De Brahms a Cage.
La crisi de la tradició. L'experimentació de noves capacitats i noves sonoritats. La polèmica: instrument de corda o percussió?
La curiositat insaciable del segle XX.
4. Dissabte 30 a les 19.30h
Concert de cloenda del curs
Concert a càrrec de professorat de l'Escola de Música d'Arenys de Mar amb comentaris de Joan Vives.

6a Trobada amb el conjunt guitarres a Sant Boi de LLobregat
Dissabte 16
Activitat matinal que compartirem amb l’escola de Llavaneres i Poblenou. El concert final obert a les famílies serà a les 13h a
Can Massallera.

Trobada Pianistes Premià- Arenys
Dissabte 30
El departament de piano aquest curs participa de nou de l’intercanvi amb l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar la qual
aquest any celebra el 35 aniversari. Convoquem als alumnes a partir de 2n, 3r any. Anirem a Premià i la jornada compartida es
finalitzarà amb un Concert, on s’interpretarà el recull pianístic de l’autor Jordi Domènec “ ’NEM A LES GOLFES ”.

Trobada amb el conjunt guitarres Oriol Martorell
Dissabte 30
El grup de guitarres de l’EMA, tant actiu i que no para, farà una trobada amb el grup de guitarres de l’escola Oriol Martorell.
Rebreu els qui hi participeu una circular informativa.
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RIVERDANCE: DANSES CELTES
Banda Municipal de Barcelona a l’Auditori de Barcelona
Diumenge 1 a les 18h
Com ja hem fet en altres ocasions, des de l'Escola organitzem una sortida a un concert a l'Auditori de Barcelona.
Aquest any us proposem aquest concert. Preu: 12€ (preu reduït de grup, igual per adults i nens)
MOMENTS MUSICALS
Concert del cicle a l’EMA a l’Auditori Josep Maria Arnau
Dimecres 4 a les 19h. Obert a tothom
Amb la participació del grup Flabiolets d’Arenys, direcció Marc Egea.
Intèrprets de l’EMA que participen en el cicle:
Dimarts 17
Escola de Música Can Llobet de Calella
Intèrprets: Eulàlia Casas (flauta de bec) i Neus Fàbregas (piano)
Divendres 27
Aula Municipal de Música de Vilassar de Dalt
Intèrprets: Conjunt instrumental d'en Jordi Lluch
Dissabte 28 a les 17h cloenda
Escola Municipal de Música l’Oriola
Intèrprets: Grup de cambra d'en Jordi Lluch
Festa solidària amb l’Associació Fatiga Crònica d’Arenys de Mar
Dissabte 14 a les 18h al Teatre Principal
El Combo de l’EMA participarà en la festa solidària de l’entitat que celebra el seu 5è Aniversari.
Serà una actuació lúdica on hi haurà, a part de la intervenció musical del combo, d’altres intervencions teatrals
en format monòlegs.

agenda

ASSOCIACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’ARENYS DE MAR

M

3r TRIMESTRE 2015-16

a

i

BUTLLETÍ INFORMATIU

g

Concert Vola al vent
Diumenge 15 a les 17.30h al Convent dels Caputxins
Amb la participació de Quintet set, Aula de flauta travessera de l’EMA, Fedra Borras,
professora de flauta de l’escola i Duna Vilanova. Acompanya al piano Míriam Marí.
Trobada de bandes: Arenys i d’Alemanya
Divendres 27 a la sala polivalent del Calisay i pati
L’Orquestra Juvenil d’Instruments de vent de Nou Ulm, Baden Wurttemberg, Alemanya.
La formació està formada per una trentena de joves, nois i noies d’entre 12 i 20 anys, alumnes de
l’escola de música. Aquesta orquestra està dirigida per en Manfred Richter i es compon d’instruments
de percussió, trompetes, trombons, flautes, clarinets, corns i saxofons. Inclús incorporen instruments
originals i poc habituals com el Basson o violoncels aportant un particular color i so a la seva orquestra.
Un cop a l’any, l’orquestra realitza una gira de concerts. En ocasions anteriors han estat al Japó, Grècia,
Espanya i el Mar Bàltic.
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VIIIè “TOCA FUSTA”, trobada d’instrumentistes de corda
Cap de setmana del 4 i 5
Adreçat a tots els alumnes de corda fregada de l’escola que tinguin un nivell mínim per tocar en
grup. L’Encontre es realitzarà a l’Alberg “Torre Ametller”, a Cabrera de Mar. En aquesta estada, els
alumnes treballaran en orquestra i tindran l’oportunitat de tocar amb nens d’altres Escoles de Música.
Durant l’estada hi haurà assajos i classes el dissabte, assaig general el diumenge al matí, i un concert
final el diumenge al migdia adreçat a tots els familiars. Tot aquest treball estarà combinat amb estones
de lleure i jocs.

Arenys de flors. Piano al carrer! El Maria Canals porta cua.
Dissabte 4 de les 11h fins a les 20h a la sala de les botes i Pati del Calisay
Vine i toca el piano. A les 20h concert de cloenda, de lleure i jocs.
Concert Adàmaris “Emocions i Sentiments”
Dijous 9 al Teatre Monumental Mataró
Dissabte 11 a les 20h al Teatre Principal
Coral juvenil Rodamón (dir. Glòria Prat)
Coral de l'EMM de Mataró (dir. Georgina Blanch)
Cor Adàmaris (dir. Jordi Lluch)
Aula de Teatre i Dansa de Mataró (Prof. Maria Garriga)
Música de Francesc d'Assís Pagès
Riera del Pare Fita, 31

Arenys de Mar
Tel. 93 795 72 64
www.emarenys.org
ema@arenysdemar.org

