XVII COLÒNIES MUSICALS D’EMAC
LLOC: MAS COROMINA (Vall de Bianya)
DATES: Del 2 al 8 de setembre 2019
Per tots els nois/es de 6 a 18 anys
Professors: Àngels Casas, Cristina Casas, Txell
Nicolau, Jaume Cardona, Pep Farre, Momo
Furukawa, Nerea de Miguel

C/ Llull 51-55, 1r 3a · 08005 Barcelona · T. 629 317 799 · 932 504 901
www.estudicasas.com · general.emac@gmail.com

INFORMACIÓ GENERAL
Les colònies musicals, que organitza l'EMAC des del 2002 són una gran oportunitat pels alumnes de
gaudir de la música en un ambient de treball intensiu però distès, i a la vegada aporten un
enriquiment personal i social, gràcies a la interacció amb els seus iguals a partir d'un denominador
comú: LA MÚSICA.
L'activitat va dirigida a nens i nenes de 6 a 18 anys i el treball musical es centre en les agrupacions.
Música de cambra pels pianistes, orquestres simfòniques, combos i cant corals, seran les activitats
principals que es desenvoluparan al llarg dels set dies de l'estada.
La casa de colònies Mas la Coromina està situada a La Vall de Bianya, comarca de la Garrotxa
(Girona), a 7 km d'Olot, 50 km de Girona i a 150 km, de Barcelona.
http://www.garrotxa.com/mascoromina/ct/ct.htm

XV I I C O L Ò N I E S M U S I CA L S D ’ E M A C
Les colònies seran del dilluns 2 de setembre al diumenge 8 de setembre 2019.
Planificació general:
08.15 ‐ 09.15
09.15 ‐ 12.30
12.30 ‐ 13.45
14.00 ‐ 15.00
15.00 ‐ 16.00
16.00 ‐ 18.15
18.15 ‐ 19.00
19.00 ‐ 20.00
20.00 ‐ 21.00
21.00 ‐ 22.00
22.00 ‐ 23.00

Esmorzar
Activitats Musicals
Piscina
Dinar
Jocs / Descans
Activitats Musicals
Berenar
Activitats Musicals
Dutxes / Descans
Sopar
Jocs (monitors)

Activitats Musicals que es duran a terme al llarg de la
setmana: estudi individual, parcials d'instrument,
pràctica i estudi del segon instrument, coral,
orquestra, combos i agrupacions instrumentals.
Diumenge, 8 de setembre 2019 a les 10:30h del matí
recollida dels nens per participar a l'audició que es
farà al Centre Cívic de la Vall de Bianya que donarà
pas a la cloenda de les colònies.
Sortida de Barcelona el dilluns 2 de setembre a les 10:30h del matí des de l'EMAC (Estudi de
Música Àngels Casas) C/Llull 51‐55 cantonada C/ Zamora.
Recollida diumenge 8 de setembre a les 10:30h a la casa de colònies Mas la Coromina (Ctra. de
Camprodon (El Clot) ‐ 17813 La Vall de Bianya) per celebrar l'audició al centre cívic i cultural de la
Vall de Bianya.

El preu de les XVII Colònies Musicals és de 470€. El Pagament es realitzarà en dues quotes:
∙ Primer pagament .....................220€
Data màxima del primer pagament 30 de maig 2019, aquest pagament és el resguard
de plaça, no és reemborsable en cap dels casos.
∙ Segon pagament ......................250€
Data màxima del segon pagament 30 de juny 2019. No és reemborsables en cas de
no assistir a les colònies, només en casos justificats serà retornat.
La inscripció enguany es realitzarà a través de la pàgina web de l'EMAC a www.estudicasas.com,
s'obrirà el dilluns 6 de maig 2019, el pagament bancari el podeu realitzar a "ING DIRECT" al següent
Núm. de compte: ES06 1465 0120 3220 3156 4478, on s'ha d'indicar el nom de l'alumne en el
concepte. També podeu fer el pagament en efectiu a administració.
Nota important: Heu d'enviar el resguard bancari dels pagaments a general.emac@gmail.com

