
*El nombre de places es limitat. Les places 
s’assignaran per ordre d’inscripció* 

CONCERTS A L’ESGLÈSIA DE CASTELLAR DE N’HUG 
Concert de Professors del Curs 
Concert d’alumnes seleccionats de les Màster classes 
Concert de Música de Cambra dels alumnes 
Concert Final del Curs amb participació de les orquestres 
i grups instrumentals de vent, guitarra i piano   

 

L’Escola de Música de Barcelona convoca les “35es. 
Colònies Musicals” i el  “35.Curs de Música per a Joves” 
que tindrà lloc a Castellar de n’Hug del 13 al 21 de Juliol de 
2018, i aplegarà joves instrumentistes de les següents 
especialitats: Piano, Violí, Viola, Violoncel, Guitarra i 
instruments de Vent fusta i metall. La seu serà la casa de 
colònies “La Closa” de Castellar de n’Hug. Casa de 
muntanya situada en el tranquil poble de Castellar de 
n’Hug, al parc natural del Cadí-Moixeró, en plena natura i 
envoltada de prats, ens proporcionarà l’entorn ideal per 
treballar i gaudir de la natura. 

COLÒNIES MUSICALS 
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys En aquest grup les 
activitats diàries contemplaran un equilibri entre el 
lleure i la pràctica de la música. Els nens rebran classes 
diàries d’instrument, de música de cambra i 
d’orquestra, tenint com a objectiu gaudir de la música 
col·lectivament en un ambient distès, encarregant-se 
els monitors d’organitzar jocs i activitats adequades a la 
seva edat. 

CURS PER A JOVES 
Per a joves a partir dels 13 anys . Orientat a aquells que 
entenen la pràctica de la música com una part 
important de les seves activitats. En les classes diàries 
els alumnes rebran consells directament relacionats 
amb el seu instrument i treballaran intensament la 
pràctica de la música de cambra i del conjunt 
orquestral. La finalitat és la d’ampliar els seus 
coneixements i el seu repertori gaudint de la música 
feta en comú, assegurant-los una estada profitosa i 
estimulant. 

MÀSTER CLASSES 
Durant el curs tindran lloc unes màster classes a càrrec 
de professors de reconegut prestigi de centres 
superiors. Tots els alumnes del curs podran assistir com 
a oients a les màster classes de manera gratuïta. Els 
alumnes del curs per a joves que acreditin el nivell 
suficient i ho desitgin podran fer una  hora de màster 
classe individual d’instrument.  

TEATRE MUSICAL 
Els alumnes del curs per a joves i de les colònies que ho 
desitgin podran participar en un taller de cant i  teatre 
musical que es desenvoluparà al llarg de l’estada. 

PROFESSORAT 
Benjamí SANTACANA, pianista 
Professor del Conservatori del Liceu   de Barcelona i del 
Conservatori de Manresa 

Mª Luisa REÑAGA, pianista 
Professora de L’Escola de Música de Barcelona 
Repertorista a l’IEA Oriol Martorell 

Antònia ESCALAS, violinista 
Professora de L’Escola de Música de Barcelona i de l’Escola “El 
Carreró “ de Mataró 

Heriberto FONSECA, violinista 
Professor de l’IEA Oriol Martorell i del Conservatori del Liceu 
de Barcelona 

Lluís HERAS, violoncelista 
Professor del Conservatori Professional de Terrassa 

Aitor GARCÍA, guitarrista 
Professor de L’Escola de Música de Barcelona 

David BONET, trompista 
Professor de l’ESMUC, del Conservatori de Sabadell  i Cervera.   

Elena SENTIS, flautista 
Professora de l’Escola Municipal de l’Ametlla del Vallès, de 
l’Escola GYMUSIC i de l’Escola de Música de Barcelona 
COORDINACIÓ GENERAL     Mª Luisa Reñaga 

 
MÀSTER CLASSES 
David BONET, trompista 
Professor de l’ESMUC  

Albert ATTENELLE, pianista 
Professor del Conservatori Superior de Música del Liceu, 
Professor i director de l’Escola de Música de Barcelona 

Corrado BOLSI, violinista 
Professor del Conservatori Superior de Música del Liceu.  

Àlex GARROBÉ, guitarrista  
Professor de l’ESMUC 
 

Durant l’estada el pianista i pedagog Albert Attenelle 
impartirà una màster classe col·lectiva gratuïta 
d’instrument i música de cambra als alumnes de les 
colònies i el curs per a joves.  

CONCERT D’ALUMNES SELECCIONATS 
Es farà una selecció entre els alumnes de les Màster 
Classes per participar en un concert a l’Església de 
Castellar de n’Hug acompanyats per l’orquestra del curs 
o en recital. 

    

   Preu del curs…………………………………………….       410€ 
(Inclou material de treball) 
Estada i manutenció…………………………………       300€ 
(inclou assegurança ) 
Màster classe (opcional) 1 hora……………….          60€ 

INSCRIPCIÓ I CONDICIONS D’ADMISSIÓ          
Els participants quedaran adscrits al Grup de Colònies 
o bé al Curs Instrumental en funció de la seva edat i 
nivell.  El primer dia hi haurà una audició per tal de 
repartir els alumnes en els grups de treball en funció 
del seu nivell instrumental. 
Per participar en les colònies cal haver cursat un 
mínim d’un curs d’instrument, i un mínim de tres 
cursos en el curs per a joves.  
Una preinscripció de 250 € (a deduir de la quota total) 
s’abonarà per transferència bancària, indicant el nom 
de l’alumne, a:  
“La Caixa” Nº de compte: ES83.2100.3304.0622.0007.9739 

Caldrà enviar el comprovant juntament amb la butlleta 

d’inscripció i la documentació, abans del 25 de Maig a: 

Secretaria de “35.colònies Musicals i Curs de Música 
per a  Joves”   L’ESCOLA DE MÚSICA DE BARCELONA 
C/Mallorca 330- 08037 BARCELONA 
La resta del pagament es farà efectiva abans del 30 
de juny a la Secretaria de l’Escola o bé per 
transferència bancaria. 

    DOCUMENTS A PRESENTAR 
-Butlleta d’inscripció signada 
-Certificat d’estudis signat pel professor o del Centre 

-Fotocòpia del llibre de família o DNI 

-Dues fotografies mida carnet 

-Comprovant de la transferència de la preinscripció 

Tot seguit de la rebuda de la documentació us 
enviarem una carta amb l’acceptació de la inscripció 
així com altres informacions pràctiques pel curs. 


