
 

Benvolguda / Benvolgut 

Em plau comunicar-vos que del 6 a l'11 de juliol hem preparat una activitat formativa que 
esperem que us pugui interessar. 

 El Taller d’estiu 2015 del Conservatori de Badalona, és un Curs d’Orquestra concebut 
per donar continuïtat a la pràctica musical des d’una perspectiva diferent durant una 
setmana d’estiu, tot centrant l'activitat en el repertori orquestral.  

 Aquest Taller d’estiu 2015 el farem conjuntament amb els membres de l’Orquestra 
Simfònica Junior de Milà amb qui hem programat una activitat d'intercanvi. Aquesta 
agrupació és la secció jove de l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 

Amb els 32 joves músics italians components d’aquesta orquestra que ens visitaran, 
compartirem l’activitat orquestral i conviurem durant una setmana tocant repertori 
simfònic que presentarem al Teatre Principal el dissabte 11 de juliol.  

La fase de retorn d'aquest intercanvi queda oberta als alumnes que participin en aquest 
Taller d'estiu i que s'hi vulguin inscriure a començaments de setembre de cara a viatjar 
a Milà els dies del 29 d'octubre a l'1 de novembre per oferir un concert juntament amb 
aquesta jove orquestra italiana a l'Auditori de Milà en el marc dels actes de clausura de 
la Expo 2015 que se celebra enguany en aquesta ciutat.  

La inscripció al Taller d’estiu  la podeu fer fins al proper 8 de maig  al WEB del 
Conservatori, el preu és de 110€  i les places són limitades.  

De cara al desplaçament a  Milà, estem pendents de la concreció de les places disponibles 
en funció de les proporcions instrumentals de l’orquestra, reservem doncs la possibilitat 
de fer una selecció dels participants si és necessari. També estem pendents dels detalls i 
preus del desplaçament. 

L'activitat s’adreça a instruments orquestrals i guitarra de Grau Professional. Depenent del 
nombre i cursos dels inscrits es determinarà el repertori i la distribució en una o dues 
orquestres.  
 
ACTIVITATS:  
Orquestra, Assajos Parcials, Audicions, Conèixer els compositors, Activitats de lleure 
 

    Setmana del 6 a l’11 de juliol 
 

   Dilluns  6 de juliol:  de 16  a 18 h presentació i assaig 
   Dimarts 7 i dimecres 8 de juliol: classes i assajos  de 9,30 a 13,30 h 
   Dijous 9 al matí activitat lúdica fora del centre  
   Dijous 9 a la tarda assaig de 17 a 20 h 
   Divendres 10 de juliol classes i assajos  de 9,30 a 13,30 h 
   Dissabte 11:  matí  de  9.30-13.30 h  assaig 
         tarda:  17,30 h assaig general  
        A les 19 h Concert al Teatre Principal 


