
PREUS 

Per formalitzar la inscripció al Curs cal enviar per 
correu electrònic a cursmusicaportbou@gmail .com 
el formulari següent : 
 

https://drive.google.com/open?
id=1rVOErXSPoep6rHlmZx66KIErX7tScxkU 
 
 

La inscripció es considerarà en ferm un cop l’organit-
zació ho confirmi per correu electrònic. 
 

Places limitades. Data límit d’inscripció: 25 de juny.  
 

Més informació als telèfons :         
  629 708 737 (Ferran Saló) 
  690 074 349 (Mireia Puigmal) 

INSCRIPCIÓ 

ORGANITZA 

COL.LABORA 

AGRAÏMENTS 
XX CURS 

DE MÚSICA 
DE PORTBOU 
del 30 de juny al 7 de juliol de 2019 

CORAL MIXTA DE PORTBOU 

Un any més a Portbou reunim 
tres immensitats  

 

MAR - MÚSICA - AMISTAT 

Segueix-nos  a 

 

20 è.  
aniversari 

pensionat 
de qualitat 

 
 
 

- Matrícula completa : 
475,00 €. , que inclou  
 

        .  Les classes de música individuals i col·lectives. 
 

        .  Concert final (diumenge 7 de juliol a les 11:30 h.) 
 

        .  El berenar-sopar de benvinguda al curs. 
 (diumenge dia 30 de juny a l’hostal). 
 

        . L’allotjament en habitació doble/triple compar-
 tida (7 nits) i esmorzars al mateix hostal. 
 

        .  Tots els àpats en un restaurant del poble.  
           (des del dinar del dilluns 1 de juliol fins el sopar 
           del dissabte 6 de juliol). 
 

        .  Les activitats lúdiques durant tota la setmana. 
 

Els germans tenen un descompte del 10 % cadascun. 
 

- Matrícula sense allotjament ni àpats (només classes 
de música) : 250,00 € * 
 

- Preu per dia, només classes de música: 40,00 € * 
 
 

* Eventualment els alumnes inscrits que no s’allotgin 
podran dinar amb la resta de companys i professors. 
Pagament a part. 



XX CURS DE MÚSICA DE PORTBOU  del 30 de juny al 7 de juliol de 2019 

Havel Quartet 

OBJECTIUS LLEURE 

Paral·lelament a les activitats 
pròpies del curs, es programen 
excursions diàries a indrets de 
bellesa paisatgística i d’interès cultural o arquitectònic 
de la vila.  
 

- Les cales amagades. 
- La històrica estació de tren. 
- El monument a Walter Benjamin. 

Combina la teva passió per la música 
amb les activitats lúdiques. 

Opcionalment determinades classes del Curs s’oferei-
xen en els següents idiomes : català, castellà, anglès, 
francès, alemany, rus, txec i hongarès. 

LINGÜISTICA 

- L’alumne haurà de portar les seves partitures i el fa-
ristol. El professorat proveirà de noves partitures. 
 

- Els participants estaran en tot moment sota la vigi-
lància del professorat i/o monitor. 
 

- Cada alumne serà responsable del seu instrument. 
 

- L’allotjament serà en un hostal del mateix poble. 
Dins l’establiment hoteler l’alumnat seguirà les nor-
mes establertes per la direcció. 
 

- És obligatori portar l’original o fotocòpia de la targe-
ta sanitària del Catsalut o equivalent. 
 

Els alumnes podran obtenir el certificat necessari per 
homologar el Curs. 

NORMATIVA 

Gaudeix d’un ambient familiar en 
un entorn mediterrani privilegiat. no són unes 

colònies 

 
 
 
El Curs de música està 
adreçat a estudiants a partir 
de 10 anys que cursen com a mínim nivell elemental 
d'instrument, amb els següents objectius : 
 

- Treballar la metodologia d’estudi assistida i grupal. 
- Adquirir bons hàbits d’aprenentatge. 
- Perfeccionar i consolidar la tècnica bàsica per al futur. 
- Estudi del repertori individual instrumental. 
- Realització d’un treball cambrístic i orquestral. PROFESSORAT  

 
 

Stanislav Stepánek (Violí)   
Diploma de violí pel 
Conservatori Kromeriz i per l’Acadèmia Superior d’Art 
Janácek. (Rep.Txeca). 
 

Mireia Puigmal (Violí) 
Graduada superior en música - especialitat de violí per 
l’Escola Superior de Música de Catalunya. (E.S.MU.C.) 
 

Ferran Saló (Viola) 
Graduat superior de viola pel Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelona i Diploma grau mitjà 
de violí (pla 66) . Director de l’orquestra del curs. 
 

Zsolt Tottzer (Violoncel) 
Diploma de grau superior de violoncel per la Mu-
sikakademie de Detmold. (Alemanya) 
 

Sergi Gubert (Contrabaix) 
Diploma de grau superior de contrabaix pel Conserva-
tori Superior de Música de Barcelona. 

docents 
qualificats 

PROGRAMA 
pla d’estudi 
personalitzat 

 
- Classes diàries indivi- 
duals d’instrument de 
45 minuts de durada o de música de cambra de 60 mn. 
- Treball grupal en conjunt de cambra. 
- Audicions dels alumnes. 
- Concert de cloenda a càrrec d’alumnes i professors. 

Fes nous amics en una experiència 
estival inoblidable. 

cultura 
local 
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