Información
DESTINATARIOS

Nenos e nenas de 5 a 16 anos
PROFESORADO
Violín: Elsa Ferrer, Adriana Arias e Quiara López
Viola: Ana Aparicio
Violoncello: Sara Vicioso
Movemento: César No
DATAS DO CURSO

27 de xuño ao 8 de xullo de 2018
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS
www.arsprincipia.com
Prazo de inscripción: 15 abril ao 25 xuño

As prazas cubriranse
por orde de inscripción
ESPAZO DE TRABALLO
Local Social Escolas Vellas
(Xunqueira de Ambía, Ourense)
ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Albergue Abeleda
(Abeleda, Ourense)

III Curso de verán
para nenos e nenas
A MÚSICA E A SÚA LINGUAXE
A TRAVÉS DE 4 CORDAS
Este verán, os nenos e nenas
gozarán unha vez máis da música
por medio do seu instrumento: o violín,
viólaa ou o violoncello.
Mentres crean un
concerto-espectáculo que interpretarán
como protagonistas, seguirán afianzando os seus
coñecementos musicais,
ademais de usar as súas capacidades plásticas
por medio da pintura que se alternarán
con outras actividades lúdicas sempre arroupando
ao obxectivo principal: a música.
Asistirán a actos culturais
como oíntes para enriquecer o seu escoita.
E todo iso nunha paraxe máxica e familiar
acompañados sempre de profesores,
monitores e amigos que potenciarán a súa ilusión
pola arte da música.

PREZO
450€ réxime de pensión completa
400€ pensión completa (irmáns)
330€ actividades e comida incluída
Os alumnos de En-contos acóllense
a unha modalidade de prezo especial

XUNQUEIRA DE AMBIA
(OURENSE)

2018

27 de Xuño
ao 8 de Xullo
2018

Organiza:

Colabora:

CONTOS
PINTADOS
CON MÚSICA

¿Que Faremos?
As mañás terémolas ocupadas polas
clases-ensaios e só serán interrompidos por
un picnic entre xogos no parque.
As tardes compaxinarán tempo de relax
entre excursións, visitas, piscina, concertos...
co ensaio xeral da orquestita despois da
merenda.
Ars Principia, A Orquestita debuxada
mostrará o seu traballo no concerto do dÌa
7 de xullo

...Preténdese potenciar a concentración,
disciplina e autoconfianza...

O xogo é unha aprendizaxe, unha aptitude, un agasallo para os pequenos artistas
que exercitan e poñen a proba a súa capacidade e destreza ao redor do seu INSTRUMENTO

Concertos

30

de xuño
19:30 h

obxectivos xerais
APRECIACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL....
Durante a interpretación musical, mentres
ensaiamos, poñeranse en xogo conceptos
básicos da aprendizaxe como a escoita e
a concentración. Os compoñentes propios da
Linguaxe instrumental, como son a unidade
na afinación, o sentido da simultaneidade e
coordinación das partes instrumentais ou a
construción e moldeado do obxecto sonoro,
pretenden ser simples xogos (procesos de
mellora) que motivarán e incentivarán a súa
curiosidade na procura de
unha maior
precisión nos contidos propios de Linguaxe
Musical.

En todo este tempo crecerá o seu desexo de ter a
oportunidade de dar os primeiros pasos no campo do
dominio escénico, estimulándolles para que fagan súa
a experiencia de actuar en público co único fin de facer
soar a Orquestita debuxada.

...Preténdese familiarizar aos alumnos
diariamente con contidos prácticos de carácter
participativo onde a convivencia en grupo
convértese no obxectivo principal...

Colexiata de Santa Mª A Real
Xunqueira de Ambía (Ourense)

Sonate per il violino
Ars Combinatoria

3

Fundación Vicente Risco
Allariz (Ourense)

5

Igrexa de San Salvador
Baños de Molgas (Ourense)

7

Colexiata de Santa Mª A Real
Xunqueira de Ambía (Ourense)

de xullo
19:30 h

de xullo
19:30 h

de xulio
19:30 h

Cuartemática
DúOdett & CatroCordas

Cuartetos de corda
CatroCordas

A Orquestita debuxada
Ars Principia

