
...a Vilanova 
només hi faltes tu!

i la Geltrú

FLAUTADA | 25 de maig de 2013 6a

9'30   Arribada i rebuda

10'00 - 11'30  Assaig per grups

11'30  - 12'00  Esmorzar

12'00 - 13'00  Tallers

13'00 - 14'00  Assaig conjunt

14'00 - 15'15  Dinar i estona lliure

15'15  - 16'15  Assaig per grups

16'15  - 17'15  Espectacle per a tots 
  els participants

17'30  - 18'30  Assaig conjunt

18'30 - 19'00  Berenar

19'00   Espectacular concert

Hola flautistes!
Sabeu què és una flautada?

És una experiència inoblidable! És un con-
cert, és un assaig, és un taller, és un espec-
tacle, és una samarreta amb un dibuix i una 
frase, és un professor o una professora, és 
un munt de faristols i partitures amunt i 
avall, és una cançó, és una dansa, és un 
color, és un poble... 

Però sobretot:

Tres-cents bufadors, feliços
de compartir llurs fatics, 
han trobat en la flautada
un pretext per fer-se amics.

(Pep Padró)

Aquest any 2013 celebrarem la 6a trobada de 
flautes travesseres a Vilanova i la Geltrú el 
dissabte 25 de maig. Assajarem i farem els 
tallers a l'Escola Municipal de Música-
Conservatori Mestre Montserrat, veurem un 
espectacle a l'Auditori Eduard Toldrà i farem el 
concert per a tots els familiars i amics al Pave-
lló Municipal d'Esports. 

Tot això seguint aquest horari:



Per a formalitzar la inscripció cal fer un ingrés de 15 euros al número de compte de 

l’AMPA de l’Escola de Música - Conservatori Mestre Montserrat: 

Caixa del Penedès 0487-1008-13-2000052595 especificant el nom de l'alumne (no del 

pare o mare que fa l’ingrés!), l'escola de música i la localitat. 

Després cal omplir el formulari que trobareu a continuació amb les dades del partici-

pant, la talla de la samarreta i els tallers triats (el vostre professor/a us assessorarà).

Cal donar aquest full degudament signat juntament amb el resguard del banc al vostre 

professor/a. Atenció: la data límit d'inscripció i pagament acaba el 8 de març!

Qüestions pràctiques: l'esmorzar i el dinar us els heu de portar vosaltres, nosaltres us 

donarem el berenar i aigua. Cal que porteu la flauta i el faristol amb el nom marcats. 

Per al concert no cal portar roba especial: ens posarem tots la samarreta que us dona-

rem de record de la jornada.

L’escola amfitriona prepararà visites guiades turístiques per a les famílies dels partici-

pants, ja se us informarà properament de com apuntar-s’hi.

Tindrem a la nostra disposició durant el dia el servei tècnic de Jupimusic, que podran 

fer reparacions si hi ha alguna emergència.   

Així, doncs, què espereu? 

Ja ho sabeu?

Flautista!
...a Vilanova i la Geltrú només hi faltes tu! 


