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Josep M. Ruera

SETMANA OBRIM PORTES A LA MÚSICA

L’ EMM i Conservatori Josep M. Ruera, centre de formació, creació i difusió 
musical, obre les portes per mostrar-nos la seves intimitats. Cantarem, balla-
rem, tocarem, escoltarem i gaudirem de la música plegats: alumnes, pares, 

professors i...tothom qui ens vulgui conèixer. 

Darrere de cada porta, una sorpresa musical!

TALLERS
CLASSES
OBERTES

CONCERTS
SESSIONS

INFORMATIVES



DILLUNS

Màster-class L’impacte expressiu del pianoforte (Josep Mª Roger)

17:00 a 19:00 Sala d’Actes Adreçat a: Professors i alumnes de piano, a partir de l’últim curs de grau elemental
3

Tindreu l’oportunitat d’aprofundir i treballar el repertori del període clàssic amb un
fortepiano de l’època sota el mestratge de Josep Mª Roger, professor de l’escola.

Conferència L’impacte expressiu del pianoforte (Josep Mª Roger)

19:00 a 19:45 Sala d’Actes Adreçat a: Professors, alumnes de grau professional i melòmans
3 3

El s. XVIII fou un segle d’expansió que en l’àmbit musical desembocà en el classicisme. 
Les idees del racionalisme (la ciència  i l’expressió  dels  sentiments)  afavoriren  un  aug-
ment  de  l’expressivitat  musical  de la qual el pianoforte –amb més recursos expressius
que  el clavicèmbal- n’esdevingué l’instrument de referència. 

Classe oberta Jazz Orquestra i improvisació sobre el repertori (Martí Ventura)

20:00 a 21:00 Sala d’Actes Adreçat a: nois i noies a partir de 12 anys que toquin instruments de Big Band
3 3

La improvisació a l’aula de conjunt instrumental desperta la creativitat dels alumnes i 
dóna pautes per incorporar-les en el treball regular amb l’instrument. En el repertori 
jazzístic la improvisació és bàsica, però també ho són els arranjaments: fer-los, 
adaptar-los, canviar-los i manipular-los són un part molt important de l'assaig. 

Classe oberta MiniMúsics: què fem dimarts a les vuit? (Chus Castro)

20:00 a 20:45 Aula 20 Adreçat a: nens i nenes d’instruments de corda de 6 a 11 anys i pares
3 3

Assistireu a una classe dels MiniMúsics, una orquestra de corda de grau elemental.
Afinem, assagem i gaudim una estona fent música en grup!

3 d’abril
Taller Música, e-Mocions i Matemàtiques (Santi Vilches i Montserrat Morral)

16:00 a 17:00 Sala d’Actes Adreçat a: Alumnes de lES Marta Estrada
3

En aquest taller-concert compartirem les nostres emocions, escoltant i interpretant 
música, fent ús de les eines que ens ofereix la matemàtica per mesurar-les a través de la 
xarxa. No us oblideu el mòbil!
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Concert Un nou món
17:30 a 19:00 Sala d’Actes Adreçat a: tots els públics 
 3

Un nou món és el títol que posà nom al Concert de Nadal de l’Escola d’aquest curs. Si no 
el vau poder veure o bé teniu ganes de recordar-lo, aquesta serà una gran 
oportunitat per visualitzar-lo en alta definició.

Concert La màgia de la imaginació
18:15 a 18:45 Sala Tarafa Adreçat a: tots els públics 
3

En aquesta ocasió, els petits de l’escola  canten acompanyats del Conjunt Instrumental 
Orff amb de la presència d’un mag, que amb molt d’humor i imaginació ens deixarà
a tots bocabadats.

Concert EnCORdats pel primer cercle
19:15 a 20:00 Sala Tarafa Adreçat a: tots els públics 
3

Els alumnes de grau elemental i professional canten amb el  Conjunt de Guitarres.

Taller Danses barroques (Joan Codina)

17:30 a 18:30 Sala Oberta Auditori Adreçat a: alumnes de l’escola de grau elemental

18:30 a 20:00 Sala Oberta Auditori Adreçat a: alumnes de l’escola de grau professional

Aprendrem a ballar el minuet, una nova moda de dansa que es va difondre des de 
França  per tota Europa, i també alguns passos de base per entendre alguns moviments
de danses com la gavota, bourré, rigodon...

Taller Música, e-Mocions i Matemàtiques (Santi Vilches i Montserrat Morral) 
17:30 a 18:30 Sala d’Actes Adreçat a: professors i alumnes de grau professional, públic en general

En aquest taller-concert compartirem les nostres emocions, escoltant i interpretant 
música, fent ús de les eines que ens ofereix la matemàtica per mesurar-les a través de la 
xarxa. No us oblideu el mòbil!

Classe oberta Porta un amic a l’escola (Mª del Puig Grau) 
17:30 a 18:15 Aula 20 Adreçat a: nens i nenes de 4 a 5 anys  (cal inscripció)

18:30 a 19:15 Aula 20 Adreçat a: nens i nenes de 6 a 7 anys (cal inscripció)
3

Iniciem la música d’una manera molt vivencial, cantant, jugant, explorant... L’experimen-
tem a través del moviment, de jocs, cançons. i amb molta imaginació. Vine amb un
amic per descobrir-ho! 

Concert Concert dels alumnes de l’ESMUC
20:00 a 21:10 Sala d’Actes Adreçat a: tots els públics 
 3 

Concert a càrrec dels alumnes l’Escola Superior de Música de Catalunya.

DIMECRES 5 d’abril

DIJOUS 6 d’abril



Concert Concert dels alumnes de l’Esmuc
20:00 a 21:10 Sala d’Actes Adreçat a: tots els públics 
 3 

Concert a càrrec dels alumnes l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Taller I jo, què sé de música? (Cèlia Junqueras) 
20:30 a 22:00 Aula 20 Adreçat a: pares i mares d’alumnes de l’escola de 4 a 8 anys (cal inscripció)
3 

El procés d’aprenentatge musical dels notres fills pot arribar a ser una gran aventura.  
Descobrirem de forma pràctica quines eines tenim a casa per acompanyar a les filles i
fills a gaudir de la música a casa, a l'escola i en família.

Sessió informativa Vine a conèixer la nostra escola de música (Anna Maria Piera)

18:30 a 19:00 Aula 21 Adreçat a: nens, nenes i pares interessats en fer la formació musical a l’escola de música
3 

DIVENDRES 7 d’abril
Concert La callada música de Frederic Mompou
17:45 a 19:00 Sala d’Actes Adreçat a: a tots els públics 
3

Els alumnes de piano de l’escola  tocaran peces de l’obra del compositor català, amb 
comentaris de Jor

Classe oberta Divendres a les set? l’orquestra  (E. Herrero, C. Castro, J. Mª Sauret)

19:00 a 20:00 Sala Oberta de l’Auditori Adreçat a: estudiants d’intruments orquestrals de grau professional
3

L'amor, la passió per la música... el plaer de fer música tots junts, d'anar construïnt set-
mana rere setmana, nota rere nota, acord rere acord, els nostres “edificis musicals”. Us 
convidem a que entreu al nostre assaig i conegueu de primera mà quines són les 
tècniques d'assaig amb les que anem muntant la nostra música.

Sessió informativa Vine a conèixer el nostre conservatori (Anna Maria Piera)

19:00 a 20:00 Sala d’Actes Adreçat a: nois, noies i pares interessats en fer la formació musical al conservatori

Escola Municipal de Música i Conservatori
Josep M. Ruera

On trobar-nos?
Carrer de Gregori Resina 1 
08401 Granollers
Telèfon: 93 870 15 83
emruera@emruera.com

@conservatoriruera

Inscripcions a: http://www.emruera.cat


