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

Generalitat de Catalunya

C/ Sangenís Bertran, 11 · 25003 Lleida
Tel. 973 26 39 06 · 973 83 61 80

www.l-interpret.com

Alumnes de primària
actors i actrius i músics 

(mínim 4 anys d’instrument).

De l’1 al 8 de juliol de 2018
Casa de colònies CAN CLAPERS, 
Santa Maria d’Oló (Moianès)

Preu: 550 €

+6

JÚNIOR
CAMP ROCK

a partir de 15 anys

Labotigadels
HORRORSTHIRTEEN

de 12 a 14 anys

Per a alumnes de l’ESO en 
endavant, dels 12 als 17 anys

actors i actrius, músics i tècnics.

Del 18 al 29 de juliol de 2018
Casa de colònies LA DEVESA,

Rupit (Osona)
Preu: 750 €

+12CAMP ROCK

de 6 a 9 anys

EL MÀGIC
D’

EL MUSICAL

de 10 a 12 anys

Hèrcules

CAMP ROCK
L’INTÈRPRET

MUSICAL
JULIOL 2018

Colònies de música i
teatre musical per a

actors, músics i tècnics



De 0 a 2 anys

Programa de sensibilització musical 
per a nadons, en què s’afavoreix el 
desenvolupament dels infants a 
través de la música. Els pares i les 
mares els acompanyen a les 
sessions. Grups reduïts.
Del 02/07 al 27/07
Horaris: de 10 a 11 h o d’11 a 12 h, 2 dies 
a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts 
i dijous).
Preus*: 

40 €/quinzena (4 classes), 
60 €/mes (8 classes)

*Socis del Club Banyetes i germans, consulteu
els preus especials.
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A partir dels 10 anys

APRÈN A TOCAR TOCANT!
Curs intensiu per aprendre d’una forma 
pràctica a tocar un instrument: guitarra, 
piano, bateria i baix. 
Curs intensiu de combos especialitzats: 
pop, rock, heavy, metal, funk, flamenc i 
jazz de nivell mitjà i avançat.
Del 02/07 al 27/07, 2 hores diàries,
d’11 a 13 hores.
Preus:

90 €/setmana,
165 €/quinzena o
320 €/4 setmanes

 2 h
als matins
de dilluns a divendres

!

Tocareu amb músics de
reconegut prestigi, com
Toni Xuclà (Menaix a Truà),
Jimmy Pinyol (Lax’n’Busto)
Joan Pau Chaves (Happy Day)
i altres convidats.
Treballareu intensivament en combos 
durant tot el dia i cada vespre 
compartireu l’escenari amb ells.
El divendres a la nit fareu un concert obert al públic i 
posareu en pràctica tot el que haureu après.

A partir dels 12 anys

De 3 a 7 anys i de 7 a 11 anys

Música, teatre, cant, instruments, 
manualitats…
Un casal d’estiu que treballa d’una forma 
lúdica totes les disciplines artístiques. 
Del 25/06 al 27/07
Horari: de 9 a 14 h i acollida matinal gratuïta
a partir les 8.30 h
Preus*: 

90 €/setmana, 
165 €/quinzena o
320 €/4 setmanes
5a setmana addicional, 80 €

*Socis del Club Banyetes i germans, consulteu
els preus especials.
Consulteu servei opcional de menjador.
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de

9 a 14 h
ACOLLIDA i 

MENJADOR,
opcionals

HORARI

! A partir dels 8 anys

DIVERTEIX-TE TOCANT!
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. Qui diu que 
tocar no és divertit?
Del 02/07 al 27/07, 2 hores diàries
Preus:

90 €/setmana,
165 €/quinzena o
320 €/4 setmanes 
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tots els matins
de dilluns a divendres

! 2 h

tot el dia

! 5 dies
“stage” deDel 10 al 14 de juliol, tot el dia

Preu: 220 €
Allotjament amb pensió completa 
(opcional): 150 €

campus-rock.com

Informa-te’n
al web oficial:

2 dies a la
setmana

! 1 h

CASAL CREATIU CLASSIC SCHOOL MUSIC

ROCK SCHOOL MUSIC

A partir dels 12 anys

MÚSICA ELECTRÒNICA
Cursos intensius d’1 setmana 
de discjòquei, producció 
musical i seqüenciació. 
Aprofita, connecta i 
aprofundeix amb els cursos 
de música electrònica.
Preu: 120 €
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Consulta
la web!

!DJ SUMMER SCHOOL

PETITS MÚSICS

A partir dels 6 anys

CLASSES D’INSTRUMENT 
PERSONALITZADES
Classes intensives d’instrument 
per aprendre de forma 
individualitzada a tocar.
Aprofita el juliol amb el
que més t’agrada! 
Classes amb horaris a convenir. 
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Classes intensives d’instrument 
per aprendre de forma 
individualitzada a tocar.
Aprofita el juliol amb el
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Informa-te’n
al centre

!MY MUSIC CLASS

CAMPUS ROCK LLEIDA

“STAGE” DE 5 DIES AMB 
ELS MÚSICS DELS GRUPS 
MÉS ACTUALS


