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Imatge del concert de fi de curs de l'Escola Municipal de Música l'any 2011

L’Escola de Música Torre Balada s’introdueix en “La Màquina del
Temps” per celebrar el fi de curs del centre

Dimecres 13 de juny de 2012

Els diferents cors i agrupacions instrumentals de l’Escola de Música Torre Balada
oferiran el proper dilluns, 18 de juny, a l’Auditori Municipal Miquel Pont el concert
de fi de curs 2011-2012. El repertori escollit per a l’ocasió combinarà  peces de
música clàssica interpretades des d’una perspectiva moderna i músiques més actuals
versionades a l’estil de fa uns segles.

El programa de l’actuació, que s’ha batejat amb el títol “La màquina del temps”,
començarà a les 19 hores i combinarà temes populars i infantils, obres clàssiques de
Corelli, Bach, Mozart o Satie, i cançons pop rock de The Beatles, Queen o Bruno
Mars.

L’acte servirà per veure en escena tots els alumnes del centre: els grups de
sensibilització (de 4 a 5 anys), iniciació (de 6 a 7 anys), nivell elemental (de 8 a 12
anys) i llenguatge musical (a partir de 13 anys). A més també hi participaran els
diferents combos i grups instrumentals (percussió Orff, corda i guitarres) a més de
l’orquestra Torre Balada, que serà l’encarregada de posar el punt i final al concert.

S’interpretaran un total de 17 temes. Podeu consultar el programa sencer de l’acte a
l’enllaç que apareix a la dreta de la pàgina.

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n
Escola Municipal de Música Torre Balada
C. de Caldes, 56
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