
                Premià de Dalt, 8 de juny de 2015

Benvolgudes famílies,

Tanquem un altre cercle, el curs 2014-15, amb molts aprenentatges,
experiències viscudes, peces i cançons. En definitiva, més música. I així acabem el curs amb el
tradicional Concert  de Fi de Curs al Pati de Can Figueres el 18 de juny a les
19:00 de la tarda.

Hi participen els alumnes de Sensibilització, Iniciacions, Bàsics,  Cor EnCantem, Orquestra A,
Combo i Teatre Musical.
Per tal de preparar-lo ens caldran assaigs, convocatòries i vestuari que us detallem
seguidament.

ASSAIGS GENERALS EL DIMARTS 16 DE JUNY
Alumnes de P3 a 2on de Primària (Sensi 1 a INI2): dimarts 16 de juny de 17:15 a 18:15 a
l'Auditori amb la Natàlia.
Els alumnes d'INICIACIÓ 2 acabaran a les 18:45, com ha estat habitual aquest curs, un cop
acabat l'assaig.

Alumnes de 3er i 4rt de Primària (Bàsic 1 i 2): dimarts 16 de juny de 18:15 a 19:30 a
l'Auditori amb la Míriam.
Cal que portin ninos que sonen quan els dónes corda o estires d'un fil.
Els alumnes de Bàsic1A tenen assaig en comptes de classe de Llenguatge.

Alumnes d'Orquestra A: dimarts 16 de juny de 17:30 a 18:30 a l'Aula 5 amb en Sergi.

HORES DE CONVOCATÒRIES DELS ALUMNES EL 18 DE JUNY ABANS DEL CONCERT
Alumnes de P3 a 2on de Primària (Sensi 1 a INI2): dijous 18 de juny a les 18:30 a l'Auditori
amb la Natàlia.

Alumnes de 3er i 4rt de Primària (Bàsic 1 i 2): dijous 18 de juny a les 18:30 a l'Aula 5 amb la
Laia.

Alumnes d'Orquestra A: dijous 18 de juny a les 18:15 a l'Aula 1 amb en Sergi. Amb els
instruments i partitures preparats per afinar.

Alumnes de COMBO: dijous 18 de juny a les 18:30 a l'Escenari del Pati de Can Figueres amb
la Míriam.

VESTUARI PEL DIA DEL CONCERT
Cal anar vestit fosc de baix i d'un COLOR VIU LLIS de dalt.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,
Equip de professors


