
A càrrec de la secció d’inicis de la Jove 
Orquestra de Cassà.

Direcció: Neus Cuberta.

Els intèrprets més petits de l’Orquestra tenen 
moltes coses preparades per nosaltres. En 
aquesta ocasió, portaran la música més enllà 
de l’assaig, tot ensenyant-nos com treballen 
i acostant al públic una selecció acurada de 
les peces més entranyables del seu repertori. 
Vine a conèixer l’orquestra!

2
ABRIL

 dijous
Hora del conte: 
La lluna, la Terra i el Sol

 17.30 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït

A càrrec d’Alquímia Musical.

Organitza: Biblioteca Municipal.

Versió musical del conte La Lluna, la Terra i 
el Sol, de Jaume Escala i Carme Solé Vendrell. 
La Lluna, sempre contenta, juga pel cel amb 
els seus amics els estels. La Terra la mira 
des de lluny i està molt trista perquè se sent 
sola enmig d’un cel tan gran. Quan la Lluna 
s’assabenta del que li passa a la Terra, vol 
ajudar-la i se li acut de cridar el Sol perquè 
els doni un cop de mà per trobar una solució.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

4
ABRIL

 dissabte
Cinema musical infantil: 
Lorax (2012)

 11.30 h |  Auditori Sala Galà

Qualificació: Per a tots els públics.

En Ted viu en un lloc sense natura: a 
Thneedville no hi ha ni flors ni arbres. Per 
conquistar la seva estimada, en Ted haurà 
d’aconseguir l’arbre dels seus somnis, un 
arbre Trúfula. En aquest camí d’aventures, 
coneixerà la història de Lorax, l’antic guardià 
del bosc. Aconseguirà que Thneedville torni a 
ser un poble ple de flors?
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15a SETMANA
DE LA MÚSICA

Taller de beatbox

 17 h |  Espai Jove L’Escorxador  Gratuït

Organitza: Cassà Jove.

La veu i la percussió, des de sempre, s’han 
considerat els primers instruments de 
la humanitat i el Beatbox les uneix. Aquí 
descobrirem els diferents orígens del 5è 
element del hip-hop i aprendrem tècniques 
per aplicar-lo i potenciar-lo nosaltres mateixos.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

3
ABRIL

 divendres
Audició-taller: 
Escoltem l’orquestra

 17.30 h |  Auditori Sala Galà



standards de jazz. Per aquesta ocasió, han 
inclòs un tercer membre a la banda: en Pau 
Sala al contrabaix; un dels contrabaixistes 
més sòlids i actius del panorama nacional.  
Així doncs, tres dels joves músics més 
rellevants de l’escena del jazz català s’ajunten 
en el format de trio acústic per oferir-nos 
un repertori basat en el cançoner popular 
americà, alhora que incloent temes més 
rebuscats escollits amb molta delicadesa.

Celebrem plegats la inauguració de la 
Setmana de la Música amb Vermut de lletres, 
concert i piscolabis. Puja a Can Vilallonga!

29
MARÇ

 diumenge
Animació infantil: Fem una festa?

 11.30 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

A càrrec de Jordi Tonietti

Concert de Clàssica: 
Música en femení

 19 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

A càrrec de Trio Andrée.

Presentat per Núria Riquelme, periodista.

Música en Femení és el primer projecte del 
Trio Andrée, format per les gironines Maria 
Figa (piano), Queralt Garcia (violoncel) i Cèlia 
Johé (violí). Un concert que vol posar en valor 
el talent artístic de les dones compositores 
del passat, sovint poc reconegudes, 
però d’una qualitat a l’alçada dels grans 
compositors de la història de la música.

28
MARÇ

 dissabte
Vermut musical a Can Vilallonga: 
Joan Fort, Rita Payés & Pau Sala 
trio 
Acte inaugural de la Setmana de la 
Música, precedit pel Vermut de lletres: 
Nit i Llum de Lluna

 12.45 h |  Can Vilallonga |  Gratuït

La Rita Payés i en Joan Fort es coneixen a 
Barcelona l’estiu del 2015. A mesura que  
comencen a tocar junts, decideixen formar un 
duo on deixen ben clara la seva passió pels 

31
MARÇ

 dimarts
Taller d’instruments electrònics

 17 h |  Espai Jove L’Escorxador

A càrrec de Collin James Johnson

Organitza: Cassà Jove.

Activitat musical on s’explicaran les carac-
terístiques dels instruments elèctrics (guitarra 
elèctrica, baix elèctric, teclat...) els participants 
podran tocar-los i gaudir de la varietat de sons 
que es poden arribar a aconseguir.

Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P3, P4 i P5 de l’Escola 
de Música Pere Mercader

 17.45 h |  Auditori Sala Galà

Els alumnes més menuts de l’Escola tenen 
moltes coses a dir-nos. Pareu bé les orelles, 
perquè aquesta és una oportunitat excel·lent 
per deixar-nos sorprendre pel seu talent.

30
MARÇ

 dilluns
Aquafonia, el concert

 17.45 h |  La Sala del Centre Recreatiu

A càrrec de Pau Elias

Espectacle sonor i visual en què 
s’interpretaran temes de jazz, música 
clàssica, música tradicional de diferents 
països i altres estils musicals fent ús de 
l’aigua com a eix vertebrador.

El principal instrument del concert són les 
ampolles afinades, tot i que també es fan 
servir instruments de percussió aquàtica, 

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

1
ABRIL

 dimecres
Concert dels alumnes de 
Combo de l’Escola de Música 
Pere Mercader

 17.30 h |  Auditori Sala Galà

En aquest espai, els instrumentistes posen el seu 
talent al servei del grup i ens oferiran les seves 
millors peces. En aquesta audició, diàleg entre 
instruments i l’energia de la música es posen de 
manifest per fer-nos passar una bona tarda.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Fem una festa? és un espectacle de cançons 
per cantar, riure i ballar tots junts. 
Per Jordi Tonietti, la música i la vida són 
indestriables. Fa més de trenta anys que el 
músic canta per “les persones petites” i ens 
recorda que cada dia pot ser una festa!

l’udu o tubs il·luminats. Una actuació plena 
de llum i de colors en què es visualitzaran 
alguns dels conceptes realitzats durant els 
tallers i que, en algun moment determinat, 
demanarà l’ajuda dels assistents per seguir 
endavant.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les aules 
cada setmana. És una oportunitat perfecte per 
reconèixer l’esforç i descobrir el talent que 
s’amaga darrere cada instrumentista.

En aquesta edició de la Setmana de la 
Música, comptarem amb la col·laboració 
dels professors, que acompanyaran els seus 
alumnes al final de cada audició.


