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escola de música

coral aquae

CONVENI AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Recentment, l'Escola de Música i la Universitat Rovira i Virgili han
signat un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.
La URV ha valorat la necessitat que qualsevol estudiant de la seva
universitat adquireixi durant la seva vida universitària unes
competències bàsiques comuns a totes les titulacions i definides
en el que s'anomena currículum Nuclear.
Els alumnes que compaginaven els seus estudis universitaris amb
estudis de música als conservatoris, podien acollir-se a uns
reconeixements de crèdits a la URV.
A partir d'ara i, amb la signatura d'aquest conveni entre la Unió
Filharmònica i la URV, el reconeixement d'aquest crèdits també
serà vàlid per a tots aquells alumnes de la nostra escola que
participen en la Banda de Música.
Per a més informació, podeu contactar amb la direcció de l'Escola i
us informaran dels tràmits que heu de seguir per poder acollir-vos a
aquesta iniciativa que esperem sigui un pas més per ajudar als
nostres alumnes a millorar la seva formació universitària.

14è. cicle de música
CIUTAT D'AMPOSTA 2008

THE BEATiES
Dissabte 8 a les 22 h

CONCERT D’ANIVERSARI

Dissabte 15 a les 22 h

La Coral Aquae celebra el seu
aniversari amb un concert molt
especial on farà un repàs al repertori
musical que ha interpretat al llarg
d’aquests 10 anys.
Un concert que de ben segur serà molt
emotiu. No us el perdeu. Esteu tots
convidats.

santa cecília 2008
DIVENDRES 21

A les 20.30 h a l’auditori
CONCERT a càrrec de la BIG BAND, l’ORQUESTRA DE
GUITARRES i la BANDA JUVENIL de l’Escola de Música

DISSABTE 22

Com diuen el components d’aquest grup,
no volen ser uns clònics dels Beatles, ni
tenen vint anys com tenien ells, fins i tot,
són cinc components en lloc de quatre,
però han posat en aquest treball tota la
il·lusió i exigència per arribar al nivell
actual que nosaltres podrem valorar.
Entrada: 6 € (socis: 5 € )

A les 22 h a l’auditori
TRADICIONAL CONCERT a càrrec de la BANDA DE MÚSICA i la
CORAL AQUAE

DIUMENGE 23

NOMÉS SERRAT. Laura Simó i Francesc Burrull
Dissabte 29 a les 22 h
Temes que van des dels anys 60 fins als 90 i que formen part de la
discografia de Joan Manuel Serrat com “Mediterráneo”, “Serrat
4”,”Tránsito” i d'altres que han anat forjant la seva trajectòria
musical, sense oblidar els dedicats a dos grans poetes, Antonio
Machado i Miguel Hernández. Tot interpretat al piano per Francesc
Burrull i amb la veu de Laura Simó.
Entrada: 5 €

A les 10.30 h. SALUTACIÓ a la Banda de Música de la Lira
Ampostina.
A les 11 h. MISSA en honor de Santa Cecília a l’església de Sant
Josep.
A les 14 h. DINAR DE GERMANOR al Restaurant l’Alberg.
*El preu del menú d’adults és de 37,50 € i de 17 € el menú infantil. Podeu fer
les reserves del dinar a la secretaria de la Fila abans dels dia 18 de
novembre.

sorteig

RESULTAT DEL SORTEIG D’OCTUBRE
La guanyadora del sorteig d’una càmera de fotos FUJIFILM ha
estat: IRENE ESPUNY SANCHÍS
Enhorabona Irene !!! Pots passar a recollir-la
per la secretaria de la Fila.

Nota: totes les activitats que us detallem en aquest full informatiu poden
sofrir modificacions d'última hora. Per a més informació contacteu amb la
secretaria de la Fila.
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Sorteig d’un dinar per a
2 persones al
Restaurant La Gramola
*De dilluns a dissabte excepte festius. Horari de menjador de 13 a 15.30 h

Per participar només has de respondre correctament aquesta pregunta:

QUIN ÉS L’AFORAMENT DE L’AUDITORI DE LA FILA?
Per participar has d'emplenar aquest full amb la solució correcta a la pregunta, juntament amb les teves dades i dipositar-lo a la urna que trobaràs a la
secretaria de l'Escola. El sorteig es realitzarà el proper 25 de novembre. El nom del guanyador o guanyadora es publicarà al web de la Fila, amb
cartells al Bar i al vestíbul de l'Escola i al full informatiu del mes de desembre.

Nom:
Telèfon:

Edat:

Solució:
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