L’INTÈRPRET

Camp Rock
MUSICAL

JULIOL 2022
OBJECTIUS
· Gaudir creant i representant un espectacle de teatre
musical d’alta qualitat.
· 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, així com la pràctica musical
amb l’instrument.
· Treballar un repertori específic de teatre musical per
millorar la lectura a vista i la tècnica instrumental.
· Viure l’experiència de formar part d’una orquestra
de teatre musical.
· Per als tècnics: aprendre i participar en la producció
tècnica dels espectacles.

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

Camp
Rock

· Assajos i treball específic amb els professors
especialistes de teatre, cant, música, coreografia, so,
vídeo i llums.
· Treball conjunt
instrumental.

diari

de

la

part

escènica

i

MUSICAL

· Nits musicals: creació de combos, concurs de cant,
jocs...

L’INTÈRPRET

· Funció final de l'obra treballada amb una acurada
producció de sonorització i il·luminació.

JULIOL 2022

RUPIT

TEMPS DE LLEURE
· Podrem descansar i aprofitar per millorar la
convivència dels assistents.
· Farem activitats de nit relacionades amb la música.
• Disposarem de piscina pròpia.

IMPORTANT
Cal fer una reserva de plaça de 250 € per a les inscripcions al
primer torn (del 26/06 al 3/07) i de 350 € per al segon torn (del
20 al 31/07, 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 dilluns 6 de juny.

Colònies de música
i teatre musical

Amb la inscripció, cal adjuntar el comprovant de l’ingrés de
reserva al compte IBAN: ES02 2100 0336 65 0200144712, a nom
de l’Escola de Música L’Intèrpret i amb el concepte “CAMP
ROCK 2022” i el nom i els cognoms del/de la participant.

per a actrius i actors,
músics o tècnics i...

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 i el test d’antígens.

per a tu!

Qualsevol anul·lació després del dia 15 de juny no implicarà el
retorn de l’import.
L’escola es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte
organitzatiu per millorar el funcionament del campus o per
adaptar-se a la situació sanitària.

C/ Dolors “Lolín” Sabaté, 11
25003 Lleida · Tel. 973 26 39 06

linterpret.com
Escola de música autoritzada i centre autoritzat de
grau professional per la Generalitat de Catalunya
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Si ets un malalt dels musicals...
i t’agrada cantar i ballar,
aquí tens la teva medicina!

MUSICAL

MUSICAL

dels 6 als 12 anys

dels 12 a 15 anys

MUSICAL

a partir dels 16 anys

JÚNIOR

CAMP ROCK
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CAMP ROCK

+6

Del 20 al 31 de juliol
Casa de colònies LA DEVESA,
Rupit (Osona)

Del 26 de juny al 3 de juliol
Casa de colònies LA DEVESA,
Rupit (Osona)

PREU:

570€

PREU:

Alumnes de primària

780€

Per a alumnes de l’ESO en
endavant, dels 12 als 18 anys

actors i actrius i músics

actors i actrius, músics i tècnics

Musical:

Musicals:

“ALADDÍN”,

dels 6 als 12 anys

“SISTER ACT”,

Dia de funció:
Dissabte 2,
a les 22.00 h

1r i 2n torn

Heu d’haver cursat un
mínim de 4 anys de
qualsevol instrument.
Les edats són orientatives.

Dies de funció:
Divendres 29,

dels 12 als 15 anys (aprox)

a les 22.00 h

“RENT”,

Dissabte 30,

a partir dels 16 anys

a les 22.00 h

!

MODALITATS

MÚSICS

+12

ACTORS
CANTANTS
BALLARINS
1r i 2n torn

Sense vergonya.

TÈCNICS
2n torn

Farem vídeos, enregistrarem
i editarem so i produirem la
il·luminació i la sonorització
dels espectacles.

Important

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

