Informacions activitats i concerts
maig i juny 2019
Us informem que, la setmana del dissabte 25 de maig a l’1 de juny la
destinarem a les audicions instrumentals, al procés de tria instrumental de
l'alumnat de Sensibilització 6 anys i a la interpretació de la cantata dels
diferents grups de cant coral de l'EMM:.

 AUDICIONS INSTRUMENTALS
Consulteu el vostres horaris amb el professorat tutor. Si voleu consultar el quadre
previst, podeu anar al següent enllaç: Audicions instrumentals EMM maig 2019.
Recordeu que durant aquest setmana es suprimeixen TOTES les classes,
excepte: Sensibilització 5 anys i 6 anys, Llenguatge d'adults i Geriona Infantil.

 CANTATA GRUPS CORALS de FORMACIÓ BÀSICA i
AVANÇADA
Enguany, els grups de cant coral interpretaran la cantata "La tortuga boteruda", del
compositor Daniel Coma.
.
ASSAJOS GENERALS. Hem previst dos assajos per facilitar l'assistència a tot
l'alumnat:

Horari

Grups de CANT CORAL

AULA

Dilluns 20 de maig
de 18.30 a 19.30 h

FB1 i 2, FB 3,4 i 5 i FA 4 i 5. Grups de dilluns i
dimarts.
Els grups de FA 4 i 5 faran la classe de LLM de
19.30 a 20.30 h.

Auditori
de
l’EMM

Dimecres 22 de
maig
de 18.30 a 19.30 h

FB 1 i 2. Grups de dimecres i dijous.
Agrairem a l’alumnat dels grups FB 3,4 i 5 i FA 4 i
5 de dilluns que també hi assisteixi en la mesura
que sigui possible.

Auditori
de
l’EMM

Si a algú no li va bé el dia d'assaig general assignat, pot assistir a l'altre (no cal
notificar-ho).

CONCERT
-

Dia: Dimarts 28 de maig
Horari d'arribada per assajar: 17.30 h (per l'entrada lateral)
Horari de concert: 18.30 h
Hora prevista de finalització: 19.30 h
Lloc: Auditori - Palau de Congressos
Vestuari: texans blaus i samarreta de color i llisa (excepte el color blanc i
negre)

 L’accés és lliure, sense invitació.

 PRESENTACIÓ D’INSTRUMENTS A L’ALUMNAT DE
SENSIBILITZACIÓ 6 ANYS
Tal com us hem informat, durant els dissabtes 25 de maig i 1 de juny, l’alumnat de
Sensiblització 6 anys i les seves famílies podran acabar de conèixer les tres famílies
d’instruments de què disposa l’EMM. Podeu consultar els horaris d’aquestes sessions
al següent enllaç.

 ACTUACIONS FINS A FINAL DE CURS
A l'agenda trobareu totes les activitats previstes dels diferents grups i conjunts
instrumentals fins a finals de curs. És molt important l'assistència de tothom. Podeu
consultar l'agenda a: Agenda EMM maig i juny
Esperem gaudir tots plegats de l'activitat musical programada.

Equip Directiu
Girona, 6 de maig de 2019

