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Avanç d’activitats
del curs 2011/12
•

Del 19 al 22 de desembre de 2011
Audicions de Nadal dels alumnes de l’Escola
de Música Pons Roselló

•

Febrer de 2012
Concert dels alumnes de l’Escola de Música
Pons Roselló
Institut d’Estudis Ilerdencs

•

Març de 2012
Segons Tallers de Recursos Musicals
Col·legi Arabell

•

19 i 20 de maig de 2012
12è Concurs Instrumental Sant Anastasi

•

21 de juny de 2012
Concert de cambra de fi de curs de l’Escola
i Dia de la música
Auditori Municipal Enric Granados

•

Fins al 22 de juny de 2012
Cada divendres, a les 15h, Maylos Pons
al Programa Cafeïna de Lleida TV

•

Des del 26 de juny de 2012
Com cada any, Estiu musical a l’Escola
al mes de juny i juliol
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L’Escola, un pas més

L’Escola a la Granadella

El curs 2011/2012, ja cap a finals
del 1r trimestre, ens ha portat fins
ara força novetats musicals i pedagògiques. Desprès del tastet al mes
de març de la primera jornada a
Lleida de formació per a professionals en el món de la música amb els
Tallers de Recursos Musicals celebrats al Col·legi Arabell, hem organitzat els Seminaris de la cançó i de la dansa amb la
Dàmaris Gelabert i el Pau Tarruell i amb un èxit de
participació de quasi 100 persones. Per tercer any
oferim novament els tallers de música als Plusimúsics
per fer un tast musical amb els més petits, així com
xerrades informatives i pràctiques de música per a
nadons a l’Escola a un grup de pares de la Ludoteca
Municipal de Lleida. L’Escola continua una temporada
més tots els divendres amb el seu propi espai patrocinat al programa Cafeïna de Lleida TV a les 15h, amb
la presentadora Mariví Chacón, seguint la nostra filosofia d’obrir-nos cada cop més a la ciutat i la ciutadania de Lleida. Ara s’atansen ja els exàmens i a finals
del mes de desembre, les audicions de Nadal per
desprès entrar en un nou any amb concerts a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, el 12è Concurs Instrumental Sant
Anastasi i el Concert de fi de curs a l’Auditori Municipal Enric Granados. Maylos Pons Roselló / Directora

El proppassat dissabte 9 de juliol l'Escola de Música
Pons Rosselló, dins de les activitats musicals, culturals i lúdiques programades de la Setmana Cultural de
la Granadella, va oferir unes sessions actives i participatives per a nens i nenes de 3 a 9 anys interpretant
cançons, ritmes i percussions al llarg de dues intenses
i divertides hores.
R.

Maylos als Plusimúsics
L’Escola als supermercats PlusFrésc
L’Escola participa de nou en diferents tallers de
música en els parcs infantils Plusimúsics dels
PlusFrésc, de 18:15 a 19:15 h i de 12 a 13 h,
adreçat a nens i nenes de 2 a 9 anys.
Dissabte 15 d’octubre / Plus Templers - Templers, 13
Dissabte 26 de novembre / Plus Nova Balàfia - Baró de Maials, 107-113
Divendres 16 de desembre / Guarderia Sunka—Bisbe Martí Ruano, 12

Any IV / Número 9

Concert de cambra de fi de curs 2010/2011

21 de juny 2011 / Auditori Municipal Enric Granados

El concert de cambra de fi de curs 2010/2011
de l’Escola de Música Pons Roselló es va celebrar a l’Auditori Municipal Enric Granados de
Lleida, coincidint amb el Dia de la Música, on
vàrem viure i sentir la música des dels més
petits fins als joves alumnes de l’escola, un
concert on la qualitat i la musicalitat estaven
presents.
En aquesta edició s’han alternat les aparicions
de petits i grans, grups instrumentals i cant
coral, orquestres de pianos, instrumentistes
individuals així com la novetat d’un trio de guitarres i baix elèctrics. Els grups de cambra de
piano tenien un repertori molt variat amb obres
clàssiques i modernes de diferents èpoques i
estils, des de la música clàssica fins a obres
jazzístiques i temes de pel·lícules.
L’actuació final del concert, amb la participació
de la majoria dels alumnes i professors de
l’escola, es va interpretar l’obra “New York, New
York” per l’orquestra professional de pianos i el
grup de cambra de l’escola.
R.

Fem viure i sentir la música!
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Seminaris de la cançó i de la dansa

5 11.2011/ Col·legi Arabell

Concurs Instrumental
Sant Anastasi 12a Edició / 2012
La dotzena edició Concurs Instrumental Sant Anastasi, ja està
en marxa amb noves bases i
sistema de premis econòmics.
Amb una periodicitat bianual, el
Concurs se celebrarà el proper
19 i 20 de maig de l’any vinent,
2012. El més aviat possible se n’informarà a la
web de l’Escola.
R.

Xerrada Taller de “Música
per a nadons” / MPR
Un any més, l'Escola de Música
Pons Roselló oferirà als pares
amb nadons de la Ludoteca
Municipal de Lleida, una xerrada-taller informativa i pràctica
de música per a nadons de 0 a 4
mesos, on es dissertarà sobre la importància de
la música en edats primerenques i els beneficis
de la estimulació musical així com fer participar
als pares en les activitats compartides amb els
seus fills i la música.
R.

L'Escola de Música Pons Roselló i Tot Sona
varen organitzar el proppassat dissabte 5 de
novembre, en horari de matí i tarda, els Seminaris de la cançó i de la dansa, diferents i originals recursos musicals així com la seva aplicació en l'entorn educatiu. Amb una participació
de quasi 100 professors i educadors en el món
de la música, va ser tot un èxit i una jornada
molt intensa, celebrada a les noves instal·lacions d'educació infantil del Col·legi Arabell.
Estaven adreçats a educadors de llar d'infants,
mestres d'educació infantil, de primària i secundaria, i professors d'escoles de música amb
una durada de 8 hores.

Dàmaris Gelabert de Tot Sona
Seminari de la cançó

El seminari de la cançó va aportar idees, recursos i materials per treballar la música en totes
les àrees de desenvolupament dels infants en
l'etapa de 0 a 6 anys. Es va oferir un programa
estructurat i dissenyat per Tot Sona i impartit
per Dàmaris Gelabert, que ajudarà a implantar
un temps específic d'estimulació musical en
aquesta etapa. S'han treballat cançons per a
l'adquisició i el reforç de nous aprenentatges i
per crear hàbits i rutines. El seminari de la
dansa impartit per Pau Tarruell del grup Bufanúvols va ensenyar danses d'arreu del món i la
seva aplicació a l'escola. Es van treballar danses adaptades a les diferents edats segons les
demandes dels mestres participants. S'han
presentat els CD's "Danses per la pau", "Núvol
de danses" i "Cel de danses".
R.

Fem viure i sentir la música!

Pau Tarruell del Grup Bufanúvols
Seminari de la dansa
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Concerts a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida i CaixaForum Lleida
Novembre i desembre de 2012

Diumenge, 11 de desembre, 2011, 19.00 h
Concert d’Aventures / Per a petits i grans. Concert
familiar / Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les
Terres de Lleida / Centre de Titelles de Lleida
Alfons Reverté, director / Poire Vallvé, música
L’Orquestra i el Centre de Titelles estan d’aniversari i

Diumenge, 18 de desembre, 2011, 19.00 h
Concert de Nadal / Banda Municipal de Lleida
Esperança Solans, narradora / Amadeu Urrea, director / Conte moral de Ch. Dickens “La cançó de Nadal”
Recull de nadales tradicionals / Entrada: 10 euros /
Reduïda: 6 euros / Durada aprox: 90’
Dilluns, 26 de desembre, 2011, 19.00 h
Concert de Sant Esteve / Música per a cobla
Bellpuig Cobla / Entrada: 12 euros / Reduïda: 10
euros / Durada aprox: 120’
Dimecres, 28 de desembre, 2011, 21.00 h
Festival de valsos i danses / OSV Orquestra Simfònica
del Vallès
Michal Nesterowicz, director / Tradicional concert de
Nadal amb els valsos i danses més emblemàtics.
Roses del sud, vals J. Strauss II / veus de Primavera,

Encara me’n recordo de la meva primera classe de piano...
Cristina Domínguez
Encara me'n recordo de la meva primera classe de
piano... "Cristina, la mà redoneta com si agafessis una
pilota" Do re mi fa sol, una tecla per dit. "Has d'estudiar una miqueta cada dia, ni que siguin 10 minutets" El
primer any, en arribar de l'escola i mentre la mare feia
el dinar, cada dia tocava una estoneta. Més tard, ja
vaig passar a mitja hora diària amb cap de setmana
inclòs. I cada vegada més, fins arribar a fer uns 4 o 5
anys, que ja son unes quantes hores cada dia! El meu
piano m'ha vist créixer, fins i tot aquella època d'adolescent en que passava una mica d'ell i no li feia gaire
cas...Qui m'ho havia de dir a mi, el primer dia de classe de piano, que acabaria dedicant-li la meva vida?

El butlletí
Fem viure i sentir la música!

© Copyriht Escola de Música Pons Roselló

La majoria de la gent no sap el sacrifici que suposa
aquesta carrera, perquè no és com les altres, que has
d'anar a classe, prendre apunts i posant-te a estudiar
unes setmanes abans dels exàmens ja està tot solucionat. Com bé sabreu vosaltres que toqueu un instrument, si et poses a estudiar una peça uns dies abans
de l'examen, ho tens difícil! Imagineu-vos amb peces
que duren 15 o 20 minuts! Doncs has de posar-hi
hores i hores al dia. Tot i que sembla tot tant natural,
quan veus algú tocant qualsevol peça de piano, una
Sonata de Beethoven o un estudi de Chopin, i el pianista ho fa amb una facilitat i una tranquil·litat com si
no li costés gens, la gent no s'imagina el munt d'hores
que ha estat practicant per aquells 5 o 10 minuts de
música. També em passa a vegades, quan algú et

pregunta: Què estàs estudiant? I quan contestes
"piano", és molt divertit veure la cara que posa la
gent, seguit de la rèplica "ah! i ja està?" Sempre em
treuen una rialla aquestes reaccions! Això ja no et
passa quan estàs enmig de la carrera. Allí tothom fa
el mateix! Moltes hores d'estudi tu sol amb el teu
instrument, o potser no tant sol... Passejar-te pels
passadissos del Liceu, pot ser molt interessant per
algú que no sap música... Veus tot de cabines d'estudi, una al costat de l'altra, amb una petita finestreta a
la porta per veure qui hi ha a dins! Un clarinetista amb
Schumann, un violinista amb Mozart, una soprano
amb Puccini, un trompetista improvisant amb un
tema de Miles Davis o un pianista amb Rachmaninov,
que sempre és una bona companyia!
Encara me'n recordo de la meva primera classe de
piano, sobretot quan m'assec al costat de cadascun
dels meus alumnes d'aquesta escola i els dic el que a
mi em van dir un dia: "la mà redoneta com si agafessis una pilota" i els agafo la mà i la col·loco damunt
del piano pensant: qui sap si aquests dits, algun dia,
acabaran fent grans concerts...

vals / Missatge d’amor, polca ràpida
/ Llamps i trons, polca ràpida / Vi,
dones i cançons, vals / Visca Hongria, polca ràpida / Trisch Trasch
polka / Fantasia Bielecki / Jockey
Polka J. Strauss / Amor, Secret
Entrada: 25 euros / Durada aprox.:
120’

CaixaForum Lleida

Dissabte 20 i 27 de novembre, 18h
Concert Quadrinet.
Un concert amb 4 músics (i tu...
sivols!) Un concert participatiu per
descobrir com va nàixer el clarinet i
conèixer la seva extensa família.
A partir de 5 anys.
CONCERTS AMB ENTRADA 50%
Tots els alumnes de l’escola gaudeixen
aquest curs, en tots els concerts de temporada de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, de la promoció especial
amb l’ENTRADA al 50%, sempre que
presenti l’alumne el carnet personal de
l’escola. És recomanable assitir a concerts de reconeguts músics del nostre
temps a la nostra ciutat per poder Viure i
sentir la música!

Maylos Pons
Al programa Cafeïna
de Lleida TV
Cada divendres a les 15h
Un cop més, l’Escola de Música Pons
Roselló i, concretament, la seva
Directora, Maylos Pons Roselló,
patrocina una secció del programa
Cafeïna de Lleida TV, presentat per
Mariví Chacón cada divendres per
parlar de les activitats de l’Escola, la
seva filosofia, metodologia i nivells
d’ensenyament, temes relacionats
amb el món musical i, de tant en
quant, fer participar invitats especials que vulguin parlar de les seves
experiències com a mares, alumnes
o vinculats directa o indirectament
amb el món de la música. Quinze
minuts intensos, il·lustrats amb vídeos i imatges, per parlar-nos de música, dels concerts i de les activitats
musicals i culturals de l’Escola. Per
tornar a veure els programes entreu
a www.lleidatv.cat
R.

L’Escola de Música Pons Roselló imparteix l’ensenyament de la música per als qui pensen que l’educació musical
és necessària per als seus fills amb un objectiu: Fer viure i sentir la música!
Música per a bebès de 0 a 2 anys, programa bressol “Petits Músics” des del curs 2002/2003.
Sensibilització musical de 3 a 5 anys i iniciació a l’instrument. Desenvolupament sensorial.
Nivell elemental i professional de 6 a 18 anys, de llenguatge musical i instrument.
Instruments solistes: piano, guitarra, flauta travessera, violí, viola, violoncel, clarinet, saxofon, guitarra i baix elèctrics,
i d’altres. Cant coral, conjunt instrumental i música de cambra. Música per a adults.
Classes individuals i personalitzades, on l’alumne i el seu aprenentatge són el més important.
Música a l’estiu. Classes magistrals.
Participació a concursos de música i activitats culturals vàries a la ciutat de Lleida,
trobades amb altres escoles de música, audicions i concerts.
Reconeixement de crèdits d’estudi en l’educació obligatòria secundària i el primer curs de batxiller amb assignatures
comunes o optatives.
Escola de Música autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya / Codi de Centre 25008901
Maylos Pons Roselló / Directora / Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07 / Fax 973 22 86 67

mpr@musicaponsrosello.com

www.musicaponsrosello.com
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Dissabte, 3 de desembre, 2011, 21.00 h
Diumenge, 4 de desembre, 2011, 19.30 h
Suite on Clouds Raw Ensemble / Marc Marzenit
Concert multidisciplinari que combina la música electrònica i instruments de corda com el piano, violes,
violoncels o violins. / El concert estarà acompanyat
d’una escenografia dissenyada especialment, on es
projectaran imatges visuals en 3D que acompanyaran
de manera sincronitzada la música. / Entrada: 13
euros / Durada aprox: 75’

ho celebren conjuntament recuperant el primer espectacle concebut ja fa anys pel Centre per a titelles i
música, el Concert d’Aventures, una història on titelles
de diversos contes s’ajunten per gaudir de la música.
Tota una declaració d’intencions d’un nou camí que
l’OJC i el Centre de Titelles volen recórrer junts i que
s’inicia amb aquest espectacle per a petits i grans.
Entrada: 12 euros / Reduïda: 10 euros / Durada
aprox.: 90’

D.L. L-1494-2008

Diumenge, 20 de novembre, 2011, 19.00 h
Concert de Santa Cecília
El Camí del Saber / Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director / Cor del Conservatori de
Música de Lleida, Divina Vàlios, directora / Cor de la
UdL, Robert Faltus, director / Iolanda Dolcet, mezzosoprano / Esther Balasch i Lluís Marc Herrera, narradors
El Cant de la Sibil·la D. Esterri /Suite Medieval A. Waignein / Entrada: 10 euros / Reduïda: 6 euros / Durada
aprox: 90’

