música i
teatre

ACTIVITATS DEL CURS
.Teatre Musical
.Visita a Luthier
.Instrument
.Música de cambra
.Concert final

5 al 9
de juliol
de 2021

Informació
T. 93 410 40 99
www.estudimusical143.com
info@estudimusical143.com

m úsica i
teatre
u

HORARI
Curs de 12:00 a 17:00

PREU
Matí: 110€
Tarda: 110€*
Curs complet: 200€
*cal tenir un mínim de 2 cursos
d’instrument

CATERING: 10€ (diaris)
INSCRIPCIÓ
www.estudimusical143.com
Data límit d’inscripció:
21 de juny

Estudi Musical 143
Carrer Aribau143
entresol 2a
BARCELONA

Durant el curs acadèmic
l’Estudi Musical 143 està
obert per a
nens i nenes a partir de 3
anys oferint aules de:
Sensibilització
Iniciació a la música
Instruments orff
Piano
Violí, Viola, Violoncel
Guitarra acústica
Guitarra elèctrica
Baix elèctric
Flauta travessera
Clarinet
Trompa, trompeta
Cant

DATES
del 5 al 9 de juliol

LLOC
Estudi Musical 143

L’ESTUDI MUSICAL 143 és un
centre d’ensenyament
musical que va iniciar la seva
activitat acadèmica el curs
2012-2013.
Te com a objectiu oferir una
formació musical d’alta
qualitat i adequada a les
capacitats i interessos de
cada alumne.

Per a joves
de
10 a 16
anys

Cor infantil
Cor EM143
Música de cambra
Grup instrumental
Llenguatge musical
Assignatures teòriques
Percepció auditiva
Reeducació de la veu
MASTERCLASSES D’INSTRUMENT

Preparació proves d’accés a
G. PROFESSIONAL
i a G GRAU SUPERIOR

A l t r e s

c u r s o s
C urs de música

març de 2021
29, 30 i 31

per a nens i nenes
de 5 a 9 anys

CURS
D’EDUCACIÓ DE LA VEU
PER A MESTRES I PROFESSORS
Curs dirigit a docents que, en
temps de pandèmia hem de fer
les classes amb mascareta, a
l'aire lliure i moltes activitats en
línia així com classes de música i
cant coral.
Farem diversos treballs de cos,
respiració i emissió de la veu
cantada i parlada per tal de
que la nostra veu no es senti
perjudicada a causa de la
situació en la que ens trobem i
d'aconseguir i mantenir una
bona salut vocal.

juny- juliol 2021

horaris del curs
u

Dilluns 5
12:00
13:00

Dimarts 6

Dimecres 7

Dijous 8

Divendres 9

Teatre
musical

Teatre
musical

Teatre
musical

Teatre
musical

Teatre
musical

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Música de
cambra

Activitats
TIC

Visita
al
Luthier

Música de
cambra

Música de
cambra

Activitats
TIC

Música de
cambra

Activitats
TIC

Música de
cambra

ACTIVITATS
.Construeix el teu
instrument
.Jocs musicals
.Instruments orff
.Aprenem cançons
d’arreu del mon
.Concert FINAL
Es faran dos grups
segons edats 4-6 i de
7-9 anys

abril de2021
24 i 25

DATES
28,29,30 de juny i 1,2
de juliol

CURS INTENSIU de
PREPARACIÓ
a les
PROVES D’ACCÉS a GRAU
PROFESSIONAL
llenguatge musical

HORARI
Curs de 10:00 a 13:00
Acollida de 9:00 a
10:00
i de 13:00 a 14:00

Més Informació:

www.estudimusical143.com

14:00

15:00

16:00

18:00

Concert

