
 

MÚSICA A L’ESTIU!  

Inscripció fins el 20 de juny 

 
CURS D’ESTIU JULIOL’21 

Més informació a http://ateneusueca.com/ 

961700241/ 640527908 

 

Horari: De del 5 al 16 de juliol de les 9h a les 13h. 

Lloc: Ateneu Musical de Sueca. 

Destinataris: Aquest curs intensiu està obert a tots els alumnes, inscrits o no a 

l'Escola. 

Relació de cursos ofertats -aquests també es podran combinar per a que els 

interessats puguen gaudir tant de les classes de banda o orquestra com de la Big 

band i grups de cambra-: 

Iniciació Musical  (places limitades de 10 alumnes per grup) 8-10 anys 

 

Curs intensiu dirigit a qui es vulgui iniciar en el món de la música o als músics que 

vulguin continuar l’aprenentatge del seu instrument amb la finalitat de que no deixen la 

pràctica musical durant l'estiu. Per viure i compartir la música d'una manera més 

lúdica, a més de millorar i aprofundir el treball realitzat fins al moment. Es realitzaran 

tallers de veu, percussió corporal, xicoteta percussió, audició i jocs musicals. Mínim 

de 6 alumnes matriculats. 

Preu: 80€ (65€ per als inscrits abans del 31 de maig). 

Professorat: Elia Nicolás, Fernando Nicolás. 

Intensiu de Banda (places limitades de 20 alumnes per grup) 10-16 anys 

 

Aquest curs intensiu està adreçat als alumnes de vent i percussió de Grau Elemental i 

Grau Professional i està orientat al treball d’aquests instrument en grup. S’hi 

treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant un 

repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació. Mínim de 8 alumnes 

matriculats. 

Preu: 150€ (125€ per als inscrits abans del 31 de maig). 

Professorat: Santiago Escrivà, Salvador García. 

http://ateneusueca.com/


Intensiu d’Orquestra  (places limitades de 20 alumnes per grup) 10-16 anys 

 

Aquest curs intensiu està adreçat als alumnes de violí, viola, violoncel i contrabaix de 

Grau Elemental i Grau Professional i està orientat al treball d’aquests instrument en 

grup. S’hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, 

mitjançant un repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació. Mínim de 8 

alumnes matriculats. 

Preu: 150€ (125€ per als inscrits abans del 31 de maig). 

Professors: Vicent Signes, Cèlia Máñez. 

 

Intensiu de Big band  (places limitades de 20 alumnes per grup) 10-16 anys 

 

Aquest curs intensiu està adreçat a tots aquells alumnes que vulguin adquirir 

coneixements teòrics i pràctics de la música moderna i de la seva pràctica musical 

dins la formació de la Big band. S'hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació 

musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta 

formació. Mínim de 8 alumnes matriculats. 

Preu: 150€ (125€ per als inscrits abans del 31 de maig). 

Professorat: Victor Llombart. 

  

HORARI ORIENTATIU: 

HORARI SALÓ baix SALÓ 1r pis AULES 

9-9:30 RECEPCIÓ I BENVINGUDA   

9:30-11 ORQUESTRA BANDA Classes en grups reduïts de 3 a 5 
alumnes agrupats per especialitats, 
edat i nivell per aprofundir en la 
tècnica de l’instrument, música de 
cambra i jocs musicals. 

11-11:30 ESPLAI  

11:30- 13 GRUPS DE CAMBRA BIG BAND 

 

 

Com a cloenda del curs s’oferirà un concert públic en lloc per determinar el 

divendres dia 15 de juliol a les 19h. 


