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L’Escola de Música Torre Balada organitza la setmana vinent la
setmana cultural i de portes obertes al centre

Dimecres 18 de març de 2015

L’Escola Municipal de Música Torre Balada ha organitzat més d’una trentena
d’activitats que duran a terme els alumnes del centre del 23 al 26 de març en la
setmana cultural i de portes obertes adreçada a tota la ciutadania.

Les propostes començaran dilluns amb una jornada de música al carrer que
engegarà a les 17.15 hores amb una concentració de tothom que hi vulgui participar
a les instal·lacions del centre (c. Caldes, 56). Des d’allà, les diferents formacions de
l’escola (Grup de Saxos, Ben Sonats, Orquestra de Guitarres, Orquestra de Cordes i
Corals) interpretaran diferents obres per diversos espais com són la cruïlla de la
carretera de Sentmenat amb el passeig Tolrà (17.30 h), el carrer Montcada (18 h), la
Biblioteca i la Ludoteca (18.30 h) i el Mercat municipal (19 h).

De les activitats de dimarts dia 24, que tindran lloc a les instal·lacions del centre,
destaca la gravació de la cançó “Batega amb força” (de 17.30 a 18.30 h), composada
per Joan Munt, commemorativa del 25è aniversari de l’escola. A continuació, els
grups de Cant Coral faran un assaig obert.

Per al dimecres s’han organitzat propostes diverses, que engegaran a les 17 hores
amb el concurs “Caça les notes”. Mitja hora més tard s’ha previst un taller de
construcció d’instruments que tindrà lloc de forma simultània amb l’activitat que
s’ha batejat “La bateria invisible” i que s’adreça a infants a partir de 8 anys,
familiars i visitants. A partir de les 18.30 h, qui ho desitgi podrà participar de la Jam
Session proposada pels jazzistes de l’escola. El mateix dimecres, a les 19 hores, les
orquestres de corda i vent faran un assaig obert on començaran a preparar els temes
per al final de curs.

La setmana cultural i de portes obertes finalitzarà dijous 26 de març amb activitats
similars a les de dimecres. Així, al taller de construcció d’instruments i “La bateria
invisible” (17.30 h) se sumarà a la mateixa hora una classe oberta de Cambra i, a les
18.45 h, un taller de Finger Picking i Guitarra flamenca, a més d’un concert-audició
de l’orquestra de petits i el combo (19.15 h).

Durant els quatre dies, les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música Torre
Balada estaran obertes a la ciutadania, i tothom està convidat a participar als
diferents tastos d’instruments que s’hi duran a terme del 24 al 26 de març. Per
poder-hi prendre part, caldrà sol·licitar hora a la secretaria de l’escola.

Podeu consultar els horaris de totes les activitats clicant aquí.
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