
 
The Flowerstone Cafe invites you to

1 al 5 juliol, de 10 a 14h.
100€ casal / acollida opcional de 9 a 10h.

Telef. 93 301 07 18
Cristina Colomer

Yolanda Mallofré

 

 

DEL 28 JUNY AL 9 DE JULIOL

DE 16 A 20H

CASALMUSICAL

 

 

12 A 16ANYS



 
The Flowerstone Cafe invites you to

Sinopsi:

Un grup d'actors fracassats de Broadway decideixen
fer un viatge a un poblet molt tradicional d`Indiana per
ajudar a a una noia jove que sent com la discriminen
per voler assist ir al  bal l  de graduació amb la seva
noia.

Objectiu:
Treballar els diferents aspectes que conformen un
musical com el text, la cançó, la coreografia, la
escenografia i  atrezzo.
Es f inal itza el tal ler amb una funció final amb músics en
directe.
Es parteix de l ’adaptació de la pel.  l ícula "The Prom"
Durant el casal cal dur roba còmoda, esmorzar i  aigua.

Dates / Horari

Del 28 de juny al 9 de juliol de 2021. De 16 a 20h.

Professores:

Concert:
Divendres 9 de juliol, s'ha d'acabar de concretar.

Cristina Colomer i Yolanda Mallofré,  directores
de cors. Mestres de l’Escola de Músics i JPC.



 
The Flowerstone Cafe invites you to

Carrer Riera Alta n43
Telèfon contacte per informació 93 301  07 18,  o
bé emai l  escolademusics@gmai l .com.
Telèfon contacte durant e l  casal   93 441 98 99

Places l imitades, màxim 20 alumnes

Preu casal: 200€

Per reservar la plaça, cal pagar el 100% de la
inscripció del curset. Tota anul · lació de plaça a partir
del 15 juny 2021 implicarà el retorn de només el 50 %
de la inscripció.

La inscripció implica permetre l ’ús dels drets d’ imatge
per part de l ’Escola de Músics.

El pagament es pot fer per ingrés o transferència al
compte  ES 77 2100 3012 8122 0045 1612, indicant al
concepte: casal estiu i  nom i cognoms de l ’alumne.

Per inscriure's al casal cal omplir el següent
formulari:

Ubicació

Pagament:

 
https://forms.gle/VSc8oaQs23EQK2gD9

https://forms.gle/VSc8oaQs23EQK2gD9

