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Barcelona, 18 / setembre / 2013 

 

Benvolguts pares, 

Aquesta circular es per informar-vos d’alguns canvis que hem realitzat en la normatives del centre sempre amb 

la intenció de la millora de les activitats de música. 

Orquestres i corals quinzenals (dissabtes) comencen a assajar el dia 5 d’octubre 2013. Aquest horaris són només 

pel centre EMAC (els alumnes del Brusi només assagen el divendres al matí al Brusi enlloc de la tarda).  

A la part del darrera d’aquest full trobareu els horaris de les activitats grupals 

Orquestres i coral petits Quinzenals*, Calendari dissabtes i concerts curs 2013/2014: 

 

2013 Dies 2014 Dies 

Setembre No n’hi ha Gener 11 i 25 

Octubre 5 i 19 Febrer 8 i 22 

Novembre 9 - 23 i 30 Març 8 i 22 

Desembre 14 Abril 5 i 26 

 

Maig 10  i 24 

Juny 
7 i 14 

8 (Concert a l’Auditori) 

*Els canvis o concert afegit respecte aquest calendari seran 

avisats per mail amb antelació. 

 

Aclariment: Qualsevol dubte respecte les orquestres i corals us podeu dirigir a la cap d’estudis, Txell Nicolau, al 

mail: txell@estudicasas.com.  

Nota important: Us recordem que totes les activitats del nostre centre es paguen per avançat mitjançant un 

rebut bancari. Cal presentar el full d’inscripció amb totes les dades que us demanen. L’orquestra Sinfony, 

l’Orquestrina i Picolina pagaran un únic rebut de 35€ mensuals, L’Allegretto i l’Orquestreta pagaran un rebut 

mensual de 20€ i un trimestral de 36€. Per tal d’un bon funcionament de l’orquestra és obligatori assistir a tots 

els assajos. 

Si teniu qualsevol problema amb els rebuts, si us plau, abans de retornar-los poseu-vos en contacte amb la 

Marta; a general.emac@gmail.com i us resoldrà qualsevol problema que tingueu. Les activitats d’orquestra i 

coral (dels dissabtes) es cobraran trimestralment, el primer rebut (Oct-Nov-Des) a principis d’octubre. 

Les baixes s’han de notificar per mail abans del dia 20 del mes en curs 


