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Vols passar una setmana gaudint de la música?

 

 

Modalitats
Comptarem amb dues modalitats que dependran del curs 
acadèmic de l’alumne.

Les classes per a l’alumnat de Grau Elemental i primer de grau mitjà:

 Classe teòrica
Classe d’instrument

Orquestra
Cor

* les agrupacions dependran del nombre d’alumnes que es matriculen

Les classes per a l’ alumnat de Grau Professional i Superior:

Estudi personal
Classe d’instrument
Música de cambra

Orquestra

* dependrà la quantitat d’hores d’estudi del nombre d’alumnes que es matriculen

El preu del curs és de 220€

El preu del curs és amb l’allotjament i la pensió completa per a 
tota la setmana, si algún alumne no necessitara l’allotjament o la 
pensió completa, ho haurà d’indicar a l’apartat dels comentaris 
durant la matricula on-line.

La matricula es podrà realitzar a la web www.centre.uamm.org

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat perfeccione la tècnica 
mitjançant la pràctica individual de l’instrument i la participació 
en agrupacions musicals per a fomentar la companyonia i el 
treball més específic amb els professors durant aquesta setmana.

Durant aquest curs es realitzaran les següents classes: individuals,
música de cambra, orquestra, cor i classes teòriques.
Hi haurà un taller de batukada durant la setmana.

Totes les dies es faran activitats d’esplai al finalitzar les classes.

El centre està preparat per a oferir una setmana 
amb allotjament complet.

Gaudint de l’instrument i compartint experiències musicals 
amb la resta de companys, realitzarem moltes activitats 

per a fer d’aquest curs una cita anual ineludible.

Dirigit a alumnes des de primer d’Ensenyances 
Elementals fins a Grau Superior.

 Amb professors titulats Superiors i Catedràtics.


