
Concert 2:    Toquem contes
Un relat inèdit, on els personatges dels contes universals més coneguts viuen una aventura trepidant. 
La Ventafocs, el príncep, els set nans, els tres porquets,.... Tots ells es troben immersos en un món de 
somni i imaginació on els conflictes els obliga a interpretar nous rols, allunyats del seu conte original.  Al 
final, entre tots troben la solució. 

A qui s’adreça: alumnes de 2n de primària de centres públics 
Calendari: dimecres 16 a les 9.30 i 11h i dijous 17 de gener a les 9.30 
Lloc: Teatre Principal, aforament 250 places (10 grups/classe) 
Preu: gratuït 

Amb aquest concert volem aproximar la música als nens en els seus diferents estils i gèneres. Volem 
mostrar les possibilitats sonores i expressives del vent i de cada un dels instruments que componen 
el quintet. El concert té com a fil conductor un conte relacionat amb diferents elements de la natura on 
s’intercalen lectures de poemes, peces musicals i un muntatge visual.  

A qui s’adreça: alumnat de 4t de primària de centres públics. 
Calendari: Febrer 2019, dia pendent de determinar 
Lloc: Teatre Principal. Aforament: 250 places (10 grups/classe) 
Preu: gratuït

En aquesta audició donem a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la música moderna tot 
interpretant diferents temes de diversos estils, interrelacionant-los amb els esdeveniments socials, 
polítics i culturals que es produeixen en el moment de la seva aparició. 
Presentem els intèrprets més destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics. 

A qui s’adreça: alumnes de 6è de primària de centres públics. 
Calendari: dimecres 13 de març, 9.30 i 11 h 
Lloc: Teatre Principal. Aforament: 250 places (10 grups/classe) 
Preu: gratuït 

Inscripció: cal enviar un missatge a  serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com   indicant: 
-Nom de l’escola 
-Concert al qual es vol assistir 
-Número d’alumnes i de mestres assistents 
-Nom de la persona responsable del centre

Des del conservatori, se us confirmarà la reserva.  
Atès que l’aforament és limitat, el criteri de reserva serà el de la data en la que es faci la sol·licitud.  
Promou / organitza: Escola de Música Moderna de Badalona 
Hi col·labora: Badalona Cultura Teatre Principal 
Més informació: Xavier Coderch o Núria Losada: serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com  

Concert 1:    Un tast d’òpera. Don Pasquale

Concert 4 : Orígens i evolució de la música Moderna 

Concert 3 :   L’herbari

L’aula de cant del Conservatori de Badalona, presenta l’òpera Don Pasquale, amb música de Gaetano 
Donizetti, en una versió especialment  concebuda per iniciar als alumnes de secundària en el mon de l’òpera 

A qui s’adreça: alumnes de 2n d’ESO dels instituts de Badalona. 
Calendari: dijous 15 de novembre a les 9.30 i 11h 
Lloc: Teatre Zorrilla 
Preu: gratuït 


