
    
 

Circular núm. 6 
Benvolguts/udes, 
 
Us informem que els darrers dies lectius del mes de desembre l'EMM els destina 
a dur a terme concerts per tancar el primer trimestre de curs. Aquestes 
actuacions són, en primer lloc, un concert dels grups corals el dimarts 17 de 
desembre a les escales de la Catedral i en segon lloc, les audicions d’instrument 
que es realitzaran l’última setmana lectiva del mes (del 16 al 20 de desembre): 
 

CONCERT DELS GRUPS CORALS  (17 de desembre de 2019) 
 
Enguany tots els grups corals de Formació Bàsica i Avançada interpretaran 
un repertori de nadales, el dimarts dia 17 de desembre a les escales de la 
Catedral (en cas de pluja, el concert es farà a la nau central de la Catedral). 
L’horari previst és el següent: 
 
17.30 h - Arribada dels alumnes d’ FB3, 4 i 5 i FA 
18.00 h – Arribada dels alumnes d’ FB1 i 2 
18.30 h - Inici del concert 
 
Vestuari: Anar ben abrigats. 
 
Per al correcte desenvolupament de l’activitat, es demana puntualitat i 
l’assistència de tot l’alumnat. 
 

AUDICIONS D’INSTRUMENT (del 16 al 20 de desembre) 
 
Durant aquesta setmana se suprimeixen totes les classes excepte les de 
Sensibilització musical (5 i 6 anys) i les de Llenguatge Musical d'adults. 
Totes les audicions es duran a terme a la seu de l’EMM (auditori o aula 4). 
Consulteu l'horari amb el professorat d'instrument. 
 
CONCERT DELS CORS GERIONA A L’AUDITORI PALAU DE 
CONGRESSOS (21 de desembre) 
 
Com cada any, les corals Geriona Infantil, Geriona Juvenil i el Cor Geriona faran 
el ja tradicional concert de Nadal el dissabte 21 de desembre a les 20:30 h a 
l’Auditori Palau de Congressos de Girona. Enguany les corals ens proposen 
viatjar per les cançons més importants de les pel·lícules d’animació de tots els 
temps. Tots somriureu en recordar la que més us ha marcat. És un concert molt 
recomanable per a tota la família.  
 
Cordialment, 
 
L’equip directiu 
 
 
Girona, 27 de novembre de 2019 
 


