RUPIT · JULIOL 2016

· Gaudir creant i representant un espectacle de teatre musical.
· Treballar i conèixer els diferents mecanismes teatrals i
musicals.
· Potenciar el treball grupal i interdisciplinari.
· Aprendre a improvisar, crear i millorar el treball escènic,
vocal i corporal.
· Treballar un repertori específic de teatre musical millorant la
lectura a vista i la tècnica instrumental.

RUPIT · JULIOL 2016

Colònies de música i
teatre musical per a
actors, músics i tècnics

· Assajos i treball específic amb els professors especialistes
de teatre, cant, música i coreografia.
· Treball conjunt diari de la part escènica amb la música.
· Nits musicals: creació de combos, concurs de cant, jocs...
· Funció final de l'obra treballada amb una acurada producció
de sonorització i il·luminació.

· Podrem descansar i aprofitar per millorar la convivència
dels assistents.
· Es prepararan jocs de rol, activitats a la natura, activitats
esportives i, molt important, disposarem de piscina pròpia!

· Cal fer una reserva de plaça de 300 €, que no es
retornarà sota cap concepte després que la inscripció
hagi estat admesa per l’organització.
· La resta del pagament s’haurà d’haver efectuat abans
del divendres 3 de juny.
· Qualsevol anul·lació després del dia 6 de juny no
implicarà el retorn de l’import.
· A la inscripció cal adjuntar-hi el comprovant
de l’ingrés de reserva de 300 € al compte IBAN ES02
2100 0336 65 0200144712, a nom de l’Escola de Música
L’Intèrpret i amb el concepte “CAMP ROCK 2016” i les
dades del participant.
· El preu de les colònies inclou l’allotjament complet, el
transport de l’anada i el material didàctic i lúdic, així com
les assegurances corresponents.

SI E TS U N MAL AL T DEL S
MU SI C ALS.. . I T’AGRADA
C ANTAR I B AL L AR, AQUÍ TEN S
LA TE V A M EDICIN A!
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L’escola es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte
organitzatiu per a la millora del funcionament del campus.

EL LLIBRELVA
DE LA SE
dels 6 als 9 anys

tornS

dels 10 als 12 anys
tornS

Camp Rock “Júnior”

Camp Rock “Júnior”

Alumnes de primària
Preu: 500 €
Musicals: “El llibre de la selva” o
“La família Addams” (es faran tots dos si hi
ha suficients alumnes; si no, se’n farà un).
En principi, aquest primer torn està adreçat
a actors i actrius; els músics han de venir
al 2n torn.
Dia de la funció per als pares:
dissabte 2 de juliol.

Alumnes de primària
Preu: 500 €
Musicals: “El llibre de la selva” i
“La família Addams”. Aquest és el torn
al qual s’han de matricular, preferentment,
els músics per formar part de l’orquestra.
Dia de la funció per als pares:
dissabte 9 de juliol.

Del 26 de juny al 3 de juliol de 2016
Casa de colònies El Llorà, Rupit
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rmolt
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Del 3 al 10 de juliol de 2016
Casa de colònies El Llorà, Rupit

torn

legal

dels 12 als 16 anys

+ de 17 anys
torn

Camp Rock + 17

Del 18 al 28 de juliol de 2016.
Casa de colònies La Devesa, Rupit

Camp Rock

Del 20 al 30 de juliol de 2016
Casa de colònies La Devesa, Rupit
Alumnes de l’ESO, cicles formatius i
batxillerat, dels 12 als 16 anys
Preu: 650 €.
Musical: “Una rossa molt legal”.
Dia de la funció per als pares:
divendres 29 de juliol.

Alumnes a partir dels 17 anys
Preu: 650 €.
Musical: “RENT”.
Dia de la funció per als pares:
dimecres 27 de juliol.
Perquè la nova proposta de “+17 Camp Rock”
es dugui a terme caldrà tenir un mínim de 12
alumnes matriculats com a actors el dia 2 de maig,
els quals treballaran amb un director escènic; si
no, s’anul·larà. Si hi ha un mínim de 4 músics
suficientment qualificats es farà la música en
directe i treballaran amb un director musical.

MODALITATS
músics

2n, 3r i 4t torn.
Heu d’haver cursat un
mínim de 4 anys de
qualsevol instrument

actors
cantants
ballarins

Tots els torns.
Sense vergonya

tècnics

2n, 3r i 4t torn.
Farem vídeos, enregistrarem
i editarem so i produirem la
il·luminació i la sonorització
dels espectacles.

!

Tots els torns.
Això sí, és imprescindible
que us agradi la música i
que tingueu ganes de
passar-ho bé.

