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Pare, Mare o tutor

* Entregar aquest full d’inscripció omplert abans del dia  17 d’abril al vostre professor/a 
o a les secretaries de les escoles de música o conservatori d’Eivissa. La inscripció al curs és Gratuïta

A inscriure’s i participar sota les condicions establertes al full d'inscripció, a la II Trobada de Clarinets que es celebrarà del 23 
al 26 d'abril a l'Espai Cultural Can Ventosa. Així mateix, autoritzo que aparegui la seva imatge en el material gràfic resultant de 
les activitats pròpies de la Trobada.

Escola
de música
Patronat Municipal 
de Música d'Eivissa www.eivissa.es

La Trobada va néixer com a resposta a la inquietud del professorat de clarinet de l’illa de fomentar la interacció entre els 
clarinetistes dels diferents centres musicals, gaudir de la música en un entorn diferent de l’habitual, amb altres compan-
ys i professors, i crear un grup de treball on posar en comú idees, inquietuds, coneixements i experiències.

Enguany la Trobada constarà de vàries activitats que es celebraran en dos espais municipals de la ciutat:

Patronat Municipal de Música d’Eivissa: 
Conferència “El món del clarinet” i presentació dels clarinets Marvent 
Exposició d´instruments, campanes i barrilets 
Dijous, 23 d´abril a les 18:00h, aula 5 de Can Ventosa (C/Pere Francès)

Classes en grup amb el professorat de la Trobada:
Verónica Rambla, Escola de Música del Patronat Municipal de Música d'Eivissa
Santiago Moreno, Escola de Música de Santa Eulària
Roland Cardona, Escola de Música de  Can Blau, Sant Josep
Iván Sanz, Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera 
Vicent Luis, Escola de Música de Sant Antoni 
Dissabte 25 i diumenge 26 d´abril

Centre de Creació Jove C19, C/Castella 19
Taller de reparació de clarinets a càrrec dels germans Martín-Ventura 
De dijous 23 a dissabte 26

Espai Cultural Can Ventosa, Avda. Ignasi Wallis 26 
Concert de Cloenda diumenge 26 d´abril a les 12:30 h.

II TROBADA DE
CLARINETS

del 23 al 26 abril 2015
Espai Cultural

Can Ventosa
Concert de Cloenda 

Diumenge 26 d´abril 
a les 12:30 h.

Organitza:

En col·laboració amb:

Amb el suport de:


