Informació per als tubes i bombardins que vulguin participar:
Inscripció:
Es prega que els músics interessats confirmin l’assistència abans del divendres 1
de Juny, omplint el formulari que trobareu en aquest enllaç:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhpNnkzOUZ5OGtBYlh6cmRlRVN3QXc6MQ

Data:
Diumenge 10 de Juny de 2012.
Horari*:
10:00 h. Rebuda dels participants a l'auditori de l’Hospitalet de l’Infant
10.15 h. Assaig
12 h. Descans
12.30 h. Assaig
13:30 h. Dinar
16.00 h. Assaig Mini-Tubada
17.00 h. Assaig General
18 h. Concert:
-

Conjunt de metalls del Conservatori de Tarragona
Mini-Banda de tubes
Banda de tubes

*Horari susceptible a modificacions.

Com hi puc arribar?
AUDITORI
CENTRE CULTURAL INFANT PERE
C. Ramon Berenguer IV, 2
43890 L’Hospitalet de l’Infant
Tel. 977823313
http://www.culturaalabast.cat/node/68
El Bus de la Tubada’12*:
Tenint en compte els principals punts de concentració dels músics assistents,
l’autobús realitzarà les següents aturades en el següent horari:
A les 7:45 a Barcelona: C/ Lepant 155. Entre l'Auditori i el Teatre Nacional de
Catalunya.
A les 8:30 Vilafranca del Penedès. Estació d'autobusos. (Per confirmar)
Preguem rigorosa puntualitat ja que el bus no esperarà ningú que no hi sigui a
l’hora.
Els horaris de la tornada dependran de l’hora de la finalització del concert. La
sortida està prevista sobre les 19 '30 h des de l'Hospitalet de l'Infant.
*Els servei de bus està pendent de patrocini, quedant subjecte a l' interès per part dels participants. A
mesura que anem rebent les inscripcions en tindreu més detalls. També queda pendent la confirmació
final de les parades que farà.

El Dinar de Germanor:
El dinar tindrà lloc al Port Nàutic de la mateixa localitat.
Recordeu que l’organització es fa càrrec del dinar dels músics.
El preu per als acompanyants serà de 16€ pel menú d'adult i de 10€ pel menú
infantil.
Cal confirmar l’assistència tan dels músics com dels acompanyants al mateix
formulari d’inscripció.
Al matí, als acompanyants se'ls farà una visita guiada pel poble (per confirmar).
Partitures:
Les partitures us seran enviades per correu electrònic tan aviat confirmeu la vostra
assistència, com altres anys, hi haurà diferents papers de bombardí i de tuba,
consulteu quin és el més adient al vostre nivell.
Vestuari:
Pantalons llargs i calçat obscurs. La samarreta us serà entregada a l’arribada,
GRATUÏTA pels músics.

Menors d’edat:
TOTS ELS PARTICIPANTS MENORS D’EDAT QUE VINGUIN SENSE ELS SEUS
PARES O PARENTS HAN D’ENTREGAR SIGNADA L’AUTORITZACIÓ QUE
S’ADJUNTA A AQUEST CORREU ABANS DE PUJAR A L’AUTOBÚS O BÉ A
L’ARRIBADA A L'HOSPITALET DE L'INFANT.
Per a qualsevol consulta i confirmació d'assistència no dubteu en posar-vos
posar
en
contacte amb:
Carles Lorente 626144739
Víctor Ferragut 650202730
02730
tubada10@gmail.com

Organitza:
ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE
L’INFANT

Col·labora:

