Inscripció 3a Trobada Jove Orquestra
Simfònica Penedès Garraf
La JOS Penedès Garraf és un projecte musical de formació de qualitat per a joves
estudiants de grau professional i nivell mitjà, creat i organitzat per escoles i conservatoris de
la Zona 7 de l'ACEM que inclou les comarques del Garraf, Penedès i Anoia.
L'activitat de la Trobada es desenvoluparà en forma d'assajos orquestrals i parcials en cap
de setmana. La seu és itinerant.

Director: Xavier Pagès i Corella
PROGRAMA:
Serenade Mauresque — Edward Elgar
Marxa fúnebre per a una marioneta — Charles Gounod
Sigurd Jorsalfar Suite — Edvard Grieg

Període d'inscripció: fins el 31 de gener de 2016
Inscripció oberta a qualsevol estudiant que estigui cursant o que hagi cursat els estudis de
nivell mitjà d'instrument sense límit d'edat.
Per tal d'equilibrar la plantilla, en cas necessari, es prioritzarà als alumnes de cursos més
alts i/o que estiguin fent instrument en alguna de les escoles i conservatoris de la zona 7 de
l'ACEM.
Amb aquesta inscripció l'alu
mne es compromet a assistir a tots els assajos i concerts.

Dates 2016:
Dissabte 2 d'abril (assaig de 15.30 a 19.00, parcials i tutti)
Diumenge 3 d'abril (assaig de 10.00 a 13.30, parcials i tutti)
Dissabte 9 d'abril (assaig de 15.30 a 19.00 tutti)
Diumenge 10 d'abril (concerts: 12h a Vilanova i 18h al Vendrell)
Divendres 15 d'abril (concert 19h a Vilafranca del Penedès)

Inscripció
Nom i Cognoms de l'alumne 
*
Edat 
*
Adreça electrònica de contacte 
*
Telèfon 
*
Vas participar a la trobada del curs passat? 
*
Si

No

Instrument 
*
Nivell d'instrument 
*
Professor d'instrument 
*
Escola de Música/Conservatori 
*
Observacions

Preu d'inscripció a tota l'activitat: 25€
El preu inclou entre d'altres, els assajos parcials amb professors especialitzats, assajos
orquestrals i trasllat en autocar de Vilanova al Vendrell (10 d'abril).Un cop inscrits s'enviarà un
correu electrònic amb els dades per fer el pagament i la confirmació de plaça amb les partitures.

