
AUDITORI
OBERT

CAMPANYA DE MÚSICA PER A ESCOLES
AUDITORI DE GIRONA

TEMPORADA 2016 — 2017
Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat





Auditori Obert és la proposta educativa que l’Auditori de Girona posa a 
disposició de les escoles. Un recurs educatiu que té per objectiu introduir 
els alumnes en el món de la música en viu, despertar la seva inquietud i 
sensibilitat envers la música i potenciar el desenvolupament dels infants i 
joves a través de vivències i experiències artístiques.

Amb la proposta d’Auditori Obert, les escoles podran descobrir 
l’equipament musical de la ciutat, mitjançant una oferta de concerts molt 
diversa, amb propostes escollides segons les diferents etapes i edats 
dels alumnes, i combinades amb l’atractiu de la posada en escena per 
generar dinamisme i facilitar la seva comprensió.

Dins l’oferta del curs 2016-2017 els alumnes més petits podran gaudir 
de propostes conegudes i exitoses com Sona Bach i Flok; concerts plens 
de ritme com Tututs amb la Cobla Bisbal Jove o el FunKids amb la Black 
Music Big Band. I els més grans tindran l’oportunitat única de conèixer Els 
Amics de les Arts i veure un assaig de la Simfònica de Cobla i Corda de 
Catalunya amb artistes tan coneguts com Elena Gadel i Manu Guix. 

Una oferta per a totes les etapes educatives que enguany inclou 
concerts, tallers i assajos oberts; un recurs educatiu per als mestres i una 
experiència artística per als alumnes que els ajudi a despertar el gust per 
la música i la cultura.

Educa
amb música, 
porta l’escola 
a l’Auditori



EDUcAcIó InfAnTIl
Dimecres 25.01.2017 
flok!
Concert

Dimecres. 05.04.2017
Sona Bach
Concert

PRImàRIA: cIclE InIcIAl
Dilluns 12.12.2016
Tututs!
Concert

Dimecres 5.04.2017 - Concert
Sona Bach
Concert

PRImàRIA: cIclE mITjà
Dilluns 12.12.2016
Tututs!
Concert

Dijous 16.03.2017
funKids 
amb la Black music Big Band
Concert

PRImàRIA: cIclE SUPERIOR 
Dimecres 18.01.2017 
Els Amics de les Arts
Taller  

Dijous 16.03.2017 
funKids 
amb la Black music Big Band
Concert

ESO
Divendres 25.11.2016 
la Simfònica per a joves 
amb Elena Gadel i manu Guix
Assaig obert

Dimecres 18.01.2017  
Els Amics de les Arts
Taller  

BATxIllERAT
Divendres 25.11.2016 
la Simfònica per a joves 
amb Elena Gadel i manu Guix
Assaig obert

CAMPANYA DE MÚSICA
PER A ESCOLES
AUDITORI DE GIRONA



Elena Gadel i 
Manu Guix amb 
la Simfònica de 
Cobla i Corda de 
Catalunya

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, 
acompanyada d’artistes coneguts com Elena 
Gadel i Manu Guix, oferirà un assaig obert 
en què els alumnes podran conèixer de 
primera mà com funciona l’orquestra, les 
famílies d’instruments de la simfònica, la 
seva disposició i tot el que s’amaga darrere la 
preparació d’un concert. 

Durada aproximada: 40 minuts
ESO i Batxillerat
Preu: 2 ¤

Amb la col·laboració de:

Elena Gadel, veu
Manu Guix, veu
Jaume Lleixà, 
presentador assaig obert
Francesc Cassú, director
Simfònica de Cobla i 
Corda de Catalunya

la Simfònica 
per a joves

DIvENDRES
25 NOvEMbRE 2016 
— 11.30 h

ASSAIG
OBERT

FITXA ARTÍSTICA



Mil i una històries 
sobre la música 
amb grans dosis 
d’humor

Cobla bisbal Jove
Marta León, flabiol i 
tamborí. Adrià Sánchez, 
tible. Arnau Planes, 
tible. Àlex Vila, tenora.
Josep Bofill, tenora.Berta 
Gala, trompeta.Albert 
Marigó, trompeta. Pau 
Feixas, trombó. Lluís 
Pons, fiscorn.  Joni Ripoll, 
fiscorn. Joan Serinyà, 
contrabaix

Direcció musical: Xavi 
Molina. Actor: David 
Planas

Tututs!
cobla Bisbal jove 
i David Planas

DILLUNS
12 DESEMbRE 2016
— 10 h

Sabeu que amb una cobla es pot tocar 
gairebé de tot: música infantil, jazz, rock, 
tradicional... Els 11 músics de La Cobla Bisbal 
Jove aproparan els nens als instruments de 
cobla d’una manera divertida i fresca. L’actor 
David Planas intentarà que els músics no es 
desviïn massa de la serietat d’un concert i els 
nens i nenes descobriran mil i una històries i 
aventures amb grans dosis d’humor. A través 
d’un repertori ben variat les escoles viuran a 
l’Auditori una Festa Major molt especial.

Durada: 60 minuts
Cicle Inicial i Cicle Mitjà de primària
Preu: 6 ¤

cOncERT

FITXA ARTÍSTICA



Els Amics 
de les Arts
com s’escriu una cançó?

DIMECRES
18 GENER 2017
— 2 PASSIS (MATí)

TAllER

A través d’un dels grups de pop rock més 
coneguts de casa nostra, els joves tindran una 
oportunitat única de conèixer el procés de 
composició de cançons: harmonia, melodia, 
ritme, arranjament i lletres. Els Amics de 
les Arts treballaran aquests cinc pilars 
amb exemples de música clàssica i actual, 
i utilitzaran tot tipus d’exemples visuals, 
sonors i pràctics. Una proposta amb tots els 
ingredients necessaris per apropar la música 
als joves amb uns dels grups més coneguts 
del moment.

Durada: 60 minuts
Cicle Superior de Primària, ESO i 
Batxillerat
Preu: 6 ¤

FITXA ARTÍSTICA

Els Amics de les Arts
Joan Enric Barceló, 
guitarra acústica i veu 
Daniel Alegret, piano, 
hammond i veu:
Ferran Piqué, guitarra 
elèctrica, programacions 
i veu 
Eduard Costa, veu

Guió i coordinació: 
Els Amics de les Arts

Els joves tenen 
l’oportunitat de 
conèixer el procés 
de creació



flok!
cia. comsona

DIMECRES
25 GENER 2017
— 10 h

cOncERT

Pere Romaní, acordió 
diatònic i mandolina
Elena Pereta, veu, 
culleres i contrabaix
Oriol Aguilar, guitarra, 
banjo de 5 cordes, 
ukelele i bouzouki 
irlandès. Carol Duran, 
violí, culleres i veu.
Quico Pugès, violoncel, 
contrabaix i ukelele bass

Pablo Paz, direcció, 
il·luminació i 
escenografia. Oriol 
Aguilar i Elena Pereta, 
música. Elena Fuselles, 
vestuari. Cia. Comsona

Un mariner, un cowboy, una trapezista, un 
melòman i una hippy, amics d’infantesa, no es 
veuen des de fa molts anys i, per retrobar-se, 
decideixen celebrar un concert. A partir de 
les seves músiques, tradicionals i modernes 
alhora, ens faran descobrir les seves 
experiències, passions, somnis i cançons. Un 
viatge a través de la música folk i la d’autor de 
diferents parts del món, en què instruments 
com l’acordió, el banjo, el contrabaix o el violí 
prenen protagonisme.

Durada: 50 minuts
Educació Infantil (P3, P4, P5)
Preu: 6 ¤

FITXA ARTÍSTICA

Un viatge a través 
de la música folk 
i la d’autor de 
diferents parts 
del món



funKids
amb la Black music Big Band

DIJOUS
16 MARç 2017
— 10 h

cOncERT

black Music big band 
(bMbb)
Adrià Bauzó, director i 
direcció escènica

FITXA ARTÍSTICA

Qui no es mou amb la música funky? 
Arriba una proposta fresca i rítmica de 
l’Auditori Obert, en la qual els alumnes 
descobriran l’essència de la música negra 
amb el funky i el soul com a protagonistes. 
Un concert formatiu sobre la Big Band, els 
seus instruments i estil, amb explicacions 
en català i pinzellades en anglès (fàcilment 
comprensibles per als nens i nenes). I tot 
plegat a través dels joves de la BMBB, la 
primera “big band” escola de les comarques 
gironines.

Durada: 50 minuts
Cicle Mitjà i Cicle 
Superior de Primària
Preu: 6 ¤

Amb el suport de:

Un concert 
per descobrir 
l’essència de la 
música negra



Sona Bach

DIMECRES
5 AbRIL 2017
— 2 PASSIS (MATí)

Un concert per descobrir la música de 
Johann Sebastian Bach gràcies al saxofonista 
Llibert Fortuny. Un passeig amb amics, per 
escoltar els hits d’aquest geni del barroc, 
arranjats en clau de jazz i interpretats amb 
instruments dels segles xx i xxi. Sona Bach 
és una producció del servei educatiu de 
L’Auditori de Barcelona.

Durada: 50 minuts
Educació infantil: P3, P4, P5, 
Cicle Inicial de Primària (1r i 2n)
Preu: 6 ¤

cOncERT

Descobrireu 
la música de 
Johann Sebastian 
Bach gràcies 
al saxofonista 
Llibert Fortuny 

Marina Albero, salteri i 
teclats. Llibert Fortuny, 
saxos, ewi. David 
Gómez, bateria i 
percussió. Xavi Lozano, 
flautes, quotidiàfons, 
reciclatge, flautes 
ètniques. Vic Moliner, 
baix elèctric

Llibert Fortuny, direcció 
musical. Raquel Tomàs, 
direcció escènica.
Adrià Bauzó, director i 
direcció escènica

FITXA ARTÍSTICA



Inscripcions
Per a escoles de Girona
Sol·licituds via web www.girona.cat/caseta 
Un cop hàgiu enviat la sol·licitud d’activitat rebreu la confirmació de la 
reserva via correu electrònic. Places limitades

Per a escoles que no siguin de Girona ciutat
Sol·licituds via email auditoriobert@auditorigirona.org 
Rebreu un correu confirmant la reserva. Places limitades

Preus
— Preu audició: 6 ¤
Si sou de Girona i feu la sol·licitud a través de “La Caseta – Serveis 
Educatius”: 4,5 ¤
— Preu La Simfònica de Cobla i Corda per a Joves: 2 ¤
Els professors i acompanyants gaudiran d’entrada gratuïta.

formes de pagament
Mitjançant transferència bancària. S’haurà de satisfer l’import del 70% 
del nombre d’alumnes previstos com a màxim 8 dies abans de la data 
del concert. El 30% restant es liquidarà l’endemà del concert.
Núm. de compte: ES93 2100 0002 5802 0154 5762. 
Caldrà fer constar el nom del centre i títol del concert.

Anul·lacions
Mínim amb un mes d’antelació al telèfon 872 080 709 
o al mail: auditoriobert@auditorigirona.org

consultes i assessorament
L’Auditori de Girona posa a disposició dels professors un servei 
d’assessorament per poder informar i resoldre dubtes sobre el 
contingut dels concerts i els diferents nivells educatius.

Pàgina web d’Auditori Obert amb oferta i dossiers educatius:
www.auditorigirona.org/cat/projectes_educatiu.php
www.auditorigirona.org

Consultes i assessorament personalitzat: 
auditoriobert@auditorigirona.org
Telèfon: 872 080 709



www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09

Segueix l’Auditori de Girona a:


