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SETMANA DE PROVES. Del 2 al 6 de FEBRER

Com ja és habitual la setmana de l’1 al 5 de febrer farem les proves d’avaluació del 1r quadrimestre. Els
alumnes que sou nous cal que tingueu present que els horaris habituals es modifiquen en funció de les
proves. Tindreu una nota d’aula per tenir aquests horaris senyalats i ben informats.
Recordeu que és un moment important del curs, i a casa podeu potenciar-lo: parlant-ne i també motivant
l’estudi.
També trobareu aquesta informació a la cartellera de l’Ema, cal que la reviseu per comprovar els assaigs
de banda, bigband, cors… que es mantenen sense canvis.
A partir del dia 15 de febrer us podreu descarregar els informes entrant amb el vostre compte
usuari/contrasenya a l'intranet de l'escola:
https://emarenysdemar.gwido.cat/
Si teniu algun problema amb el vostre compte, contacteu amb secretaria i us el resoldrem.
Si voleu tenir una entrevista amb el professor, caldrà sol.licitar-la a secretaria .
En el cas que sigui el professor qui ho desitgi per complementar l’informe, ell mateix es posarà en contacte
amb vosaltres.
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F e b r e r
Trobada de corda a LLagostera
L’orquestra de l’EMA els “Pinxuflins”
Dissabte 6 al matí
El conjunt instrumental Pinxuflins de l’EMA, participa a la trobada orquestral que tindrà llocal al teatre
de Llagostera el dia 6 de febrer. Hi participa el conjunt instrumental de l’escola de música de Llagostera i
l’orquestra de corda infantil Pizzicato de l’EMM de Girona.
La trobada es durà a terme a partir de les 10.00h del matí amb assajos i esmorzar conjunt.
El concert serà a les 13.00h al mateix teatre. Tothom hi està convidat amb entrada lliure.
Festival TRADICIONARIUS
L’Orquestra Synerenca
Dissabte 6 a les 11.30h
L’Orquestrina Synerenca, dirigida per en Marc Egea ha
estat convidada el proper dia 6 al festival Tradicionarius
que tindrà lloc al mercat de la Llibertat de Barcelona.
Actuació de la Batuaixa
Rua de Carnaval
Dissabte 6 a les 17h
Concert tradicional de la Banda
Acompanyant l’escudella de recapte al pati del Calisay
Dimarts 9 a les 19.30h
Actuació de l’Orquestrina Synerenca.
Enterrament de la sardina al pati del Calisay
Dimecres10 a les 20h

agenda

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

2n TRIMESTRE 2015-16

BUTLLETÍ INFORMATIU

F e b r e r
Ball a l’Ateneu amb música en directe
Big Band EMA i Banda
Dissabte 13 a les 22h
El dissabte 13 de febrer la Banda de l’EMA i la Bigband
d’Arenys ens oferiran concert i ball a l’Ateneu. L’actuació
començarà a les 22h amb la Banda, que ens oferirà balls
de saló; seguidament la Bigband ens oferirà música per
ballar swing.
3a edició Música per a tots!
Trobada d’adults a l’escola de música de Sant Celoni
Dissabte 27 al matí
Aquest serà el 3r curs que fem aquesta trobada instrumental i coral amb els alumnes adults de les escoles que formem part de
l ‘ACEM, zona 1: Maresme i Vallés. Més de 80 alumnes, compartirem repertoris comuns de conjunt coral i instrumental.
Al llarg de la jornada farem una sessió d’assaig i també d’altres de taller. Qui vulgui venir al concert final queda convidat i serà a
les 13h. al teatre del Centre d’ Expressió de Sant Celoni.

Colònies de guitarra a Mura
Dissabte 27 i diumenge 28
Els dies 26, 27 i 28 de febrer, el Conjunt de Gutitarres de l'EMA participarà per primera
vegada en unes colònies guitarrístiques juntament amb les escoles de música de Lliçà
d'Amunt i Parets del Vallès. Una quarantena de guitarristes gaudirem de l'entorn natural
i d'un bon treball musical a l'alberg Els caus de Mura, ubicat al poble rural de Mura (Bages).
Ens fa molta il.lusió participar-hi..!
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Trobada de BigBands joves a Arenys de Mar
Sala polivalent del Calisay
Dissabte 12 a les 18h
Aquesta serà la segona trobada de Big Bands infantils, l’any passat es va celebrar amb
molt d’ èxit a Arenys de Munt organitzat per l’Aula de música d’Arenys de Munt .
Aquest curs, l’Ema pren el relleu de ser-ne l’organitzadora.
Hi participaran:
Banda Moderna Fusió (de Sant Cugat)
Big-Band Infantil de Mollet
Big-Band de l'escola d'Argentona
Big-Band Menuts d'Arenys de Mar i de Munt

La jornada per als alumnes serà de tota la tarda, des de les
16.30h fins les 20.30h.
El concert s’ obrirà als pares, famílies i amics a les 18h.
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Concert per a les escoles al Teatre Principal
El nen enamorat de la lluna
Cors de l’EMA,Tiamat i Cor Presentació
Divendres 8
Aquest concert pedagògic que fem per a les escoles de primària d’Arenys
ja ha esdevingut una activitat fixa al nostre programa anual.
Els cors Tiamat i Presentació presentaran acompanyats per un conjunt
instrumental de professors de l’escola la cantata el Nen enamorat de la Lluna.
Text: Manel Justícia
Música: Xevi Matamala

També comptem amb la col.laboració de la companyia de teatre l’Alambic. Esperem amb il.lusió aquesta oportunitat d’actuar
davant dels companys i amics de l’ escola. Els alumnes que hi cantaran rebran més endavant una circular amb tota la informació
organitzativa.
Concert de les BBands d’Arenys al Teatre Principal
Diumenge 10
Un any més la programació del teatre Principal ha confiat amb la BigBand Ema dirigida per en Josep Juan, veterana tot i ser una
formació jove i actuarà novament i per 4t any consecutiu .
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Us informarem al proper full emanotes.
Abril- Juny.
Sant Boi, trobada de guitarres
Dissabte 16 d’ abril
Trobada Pianistes a Premià. (intercanvi)
Dissabte 30 d’abril.

Riera del Pare Fita, 31

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

