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Imatge de l'Escola Municipal de Música Torre Balada

L’Escola de Música Torre Balada obre portes la setmana que ve
amb motiu de l’inici de la preinscripció al nou curs

Dilluns 6 de maig de 2013

L’Escola Municipal de Música Torre Balada durà a terme la setmana vinent una
Setmana Cultural i de Portes Obertes que, sota el lema “Vine amb un amic!”,
coincidirà amb l’inici de la preinscripció al curs vinent que els nous alumnes podran
formalitzar entre el 13 i el 24 de maig.

Així, de dilluns a dijous, el centre oferirà activitats gratuïtes i obertes a tothom.
Entre d’altres, destaquen el taller “Juguem amb cordes”, adreçat a infants de fins a 6
anys, una activitat plàstica i musical titulada “Història d’una gota d’aigua”, que
s’adreça especialment a nens i nenes d’entre 3 i 7 anys, o una proposta de percussió
corporal per a infants de més de 8 anys. Aquestes activitats requereixen inscripció a
la mateixa escola de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 hores

A més, també s’han programat tastos d’instruments i audicions, i també un concurs
de bandes sonores per a totes les edats i l’assaig de les cantates El navegant i El
Patufet.

Les propostes començaran cada dia a les 17 hores, i s’allargaran cada dia fins a les
20 hores, excepte dijous, 16 d’abril, quan finalitzaran a les 20.30 hores. Podeu
consultar el llistat complet d’activitats i els horaris concrets de cadascuna d’elles a
l'enllaç que apareix a la part superior d'aquesta mateixa pàgina.

La preinscripció al curs 2013-2014 s’obrirà per a nous alumnes del 13 al 24 de
maig

El mateix dilluns, dia 13 de maig, s’obrirà el període de preinscripció perquè els
nous alumnes es puguin inscriure a l’oferta de l’Escola Municipal de Música Torre
Balada per al curs 2013-2014.Com a novetat, l’edat mínima per poder matricular-se
a l’escola s’ha avançat dels quatre als tres anys.

L’escola inclou en la seva oferta formació musical per a totes les edats. Així, per als
més petits el centre ofereix formació de sensibilització (de 3 a 5 anys), iniciació (de
6 a 7 anys), “Musicant” (de 8 a 12 anys), per aprendre música d’una forma
innovadora i divertida. Els alumnes que tinguin 13 anys o més podran estudiar
música a la carta, de 1r o 2n cicle de grau mitjà, mentre que als alumnes que tinguin
15 anys o més se’ls ofereix també participar de l’aula de música moderna.

D’altra banda, també es pot participar dels mòduls a la carta que ofereix el centre,
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que no requereixen cursar estudis de llenguatge musicals, com ara els cors d’infants
(a partir de 6 anys), l’activitat “Juguem amb cordes, vent i percussió (alumnes de 6 i
7 anys) i el grup Orff per a infants de 6 a 8 anys.

Cal assenyalar que els instruments que es pot aprendre a tocar a l’escola són el violí,
el piano, el violoncel, la flauta travessera, el clarinet, el saxo, la trompeta, la
guitarra, la guitarra elèctrica, el baix elèctric i la bateria.

Per conèixer la totalitat de l’oferta formativa del curs vinent, podeu assistir a la
Setmana Cultural i de Portes Obertes prevista per a la propera setmana, o bé podeu
contactar amb el centre, situat al carrer de Caldes, 56, de dilluns a divendres, de 15 a
20 hores (telèfon 93 714 43 22).
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