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- Nota de premsa -

L’Escola Municipal de Música i Dansa celebra diferents
concerts i una mostra de dansa de cara al final de curs
L’alumnat de l’Escola Municipal de Música i Dansa prepara el final de curs
amb diferents mostres de la seva activitat. Divendres, s’inicia el cicle de
concerts dels alumnes avançats i dissabte es presentarà la Mostra de
Dansa bianual.

Mostra de Dansa
El proper dissabte 15 de juny, a les 12 del migdia, el Teatre Can Gomà acollirà
la primera de les dues sessions d’aquesta Mostra de Dansa, en la qual hi
participa el centenar d’alumnes de l’escola. La sessió matinal anirà a càrrec
d’alumnes d’edats compreses entre els 5 i els 9 anys, dirigits per la professora
Anna Collado, la qual ha dissenyat un espectacle basat en els somnis. A les 7
de la tarda serà el torn de les alumnes a partir de 10 anys d’edat dirigides per la
professora Lucía Sánchez.
Totes les persones interessades en assistir a la Mostra de Dansa poden
sol·licitar la invitació a la secretaria de l’Escola Municipal de Música i Dansa
(Carrer Castelao, 2 – 93 570 68 51) de 5 de la tarda a 9 del vespre.
Adjuntem fotografia.

Concerts de final de curs
Els alumnes avançats de piano, flauta travessera, violoncel, violí i saxo oferiran
aquest proper divendres, a les 8 del vespre, al Centre Cultural La Marineta, un
concert amb obres de nivell de diferents èpoques i estils. Aquest serà el primer
de tota una sèrie de concerts que oferiran els alumnes de l’Escola Municipal de
Música a l’auditori de l’escola a Can Gomà al llarg de la propera setmana i que
clourà el proper divendres, dia 21 de juny, amb un concert especial al Centre
Cultural La Marineta amb motiu del Dia Internacional de la Música.

Cursos intensius de dansa per a l’estiu
L’Escola Municipal de Música i Dansa organitza cursos intensius de dansa
durant el mes de juliol, de l’1 al 19. Els cursos estan dividits per nivells:
 Dansa infantil, de 6 a 10 anys
 Dansa jove, d’11 a 14 anys
 Contemporani, adults a partir de 15 anys
El termini per a inscriure’s és del 18 al 21 de juny, a la secretaria de l’Escola
Municipal de Música i Dansa, de 6 a 8 del vespre.

Adjuntem cartell.
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