
Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional per la Generalitat de Catalunya

C/ Sangenís Bertran, 11 · 25003 Lleida
www.l-interpret.com
Tel. 973 26 39 06 · 973 83 61 80

Escola de música
Vine a aprendre música de veritat.
Totes les edats. Tots els instruments.
Tots els nivells i tots els estils…
I encara més: Orquestra simfònica, 
Big Band, combos, convivències, 
intercanvis.

Conservatori
Primer centre privat de  Lleida 
d’estudis de Grau Professional.
Possibilitat de cursar les 
assignatures entre setmana o 
en horari intensiu: divendres a 
la tarda i dissabtes al matí.
Pots convalidar assignatures de 
l’ESO i Batxillerat. Per a nois i 
noies de 12 a 18 anys.
Titulació oficial d’instruments 
clàssics i moderns.
Proves d’accés al setembre 
(inscripció al juliol).

. Petits músics
Programa de sensibilització musical 
per a bebès. Els pares i mares els 
acompanyen a les sessions. Màxim 
10 alumnes per grup.

Teatre musical
Comença l’espectacle.
Ja pots estudiar teatre musical a 
Lleida. Grups en funció de l’edat, 
de 4 a 18 anys. I també grup 
d’adults, classes especialitzades 
de cant modern i voice craft.

CURS 2014·2015 · MATRÍCULA OBERTA
Matricula’t abans del juliol i et donem classes gratuïtes  d’instrument (*) a l’estiu

CASAL D’ES
TIU

de Música
 i

Teatre Mu
sical

A LLEIDA

So i tecnologia musical
Cursos oficials Microfusa.
So bàsic i professional, producció 
de música electrònica,
Dj professional, Protools.

(*) Instruments disponibles



Camp Rock Júnior
Per a músics, actors i actrius

De 6 a 9 i de 10 a 12 anys
Musicals: Peter Pan i Rockmeu & Juliet

> Del 6 al 13 de juliol
Casa de colònies El Llorà

Preu*: 490 €

Camp Rock
Per a músics, actors i actrius

Alumnes d'ESO
Musical: Hairspray

> Del 17 al 27 de juliol
Casa de colònies La Devesa

Preu*: 640 € 

Camp Rock +17 · Novetat!
Per a músics, actors i tècnics de so:

A partir de 17 anys
Musical: Spring Awakening

> Del 17 al 27 de juliol 
Casa de colònies La Devesa

Preu*: 640 €

*Inclou l’allotjament complet, el transport
de l’anada i el material didàctic i lúdic,

així com les assegurances corresponents.

Estades de 8 i 11 dies amb professorat i 
alumnat de tot Catalunya.

Treballarem de forma intensiva els musicals
que representarem l’últim dia! 

Classic School Music
A partir dels 8 anys
Millora l’instrument tocant.
Digues als teus pares que t'apuntin 
per repassar i millorar l'instrument 
i aquests rotllos. Ells no saben 
que t'ho passaràs com mai, tocant 
música clàssica i moderna en grup. 
Treball individual i col·lectiu. Violí, 
viola, violoncel, flauta, clarinet, saxo, 
trompeta , percussió, guitarra i piano.

Del 30 de juny al 31 de juliol. 
2 hores diàries matí o tarda a determinar.
Preu: 90 €/setmana,165 €/quinzena o 
310 €/mes. * Socis del Club Banyetes preus especials.

Petits Músics
De 0 a 2 anys
Programa de sensibilització musical 
per a bebès que afavoreix el 
desenvolupament dels infants a 
través de la música. Els pares i mares 
els acompanyen a les sessions.
Màxim 10 alumnes per grup.

De l’1 al 31 de juliol de 10 a 11 h
o d’11 a 12 h. 2 dies a la setmana
(dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
Preu*: 30 €/quinzena o 60 €/mes.

Juliol Creatiu i

Petit Juliol Creatiu
De 3 a 7 i de 7 a 11 anys
Un casal d’estiu que treballa d’una 
forma lúdica totes les disciplines 
artístiques. Música, teatre, cant, 
instruments, manualitats…

Del 30 de juny al 31 de juliol de 9 a 14 h
Preu*: 90 €/setmana, 165 €/quinzena o
350 € /mes. Consulteu serveis opcionals 
d’acollida matinal i menjador.

Colònies

de Música i

Teatre Musical a

Rupit, Osona

Campus Rock Lleida
A partir dels 14 anys
Arriba a l’Intèrpret el Campus  Rock 
de Catalunya.  Vine a treballar amb 
el músics dels grups més actuals 
(Lax’n’Busto, Menaix a Truà, Els Pets, 
Ja t'ho diré, Gnaposs, Amparanoia...) 
Ells t’ensenyaran tots els secrets 
per tocar en grup i cada vespre 
compartiràs amb ells l’escenari.

Del 2 al 5 de juliol.
De 10 a 21 h.

Informa’t al web oficial:
www.campus-rock.com

Rock School Music
A partir dels 10 anys
Aprèn a tocar tocant.
Rock School Music és un curs 
intensiu per apendre d’una forma 
pràctica a tocar un instrument: 
guitarra, piano, bateria i baix. 

Del 30 de juny al 31 de juliol.
D’11 a 13 h o bé de 19 a 21 h.
Preus: 160 € (20 h) i 290 € (40 h)


