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C.O.S. 2021
Director: Albert Gumí

PRESENTACIÓ
El Conjunt Orquestral Simfònic (C.O.S.) ofereix una continuació de la 
formació artística, cultural i social dels joves. Donar suport a tots els 
estudiants de música per a la seva formació és primordial; per això 
volem que els alumnes puguin iniciar-se dins d’una formació simfònica 
gaudint d’aquesta experiència.

DATES
Del 18 al 24 de juliol de 2021.

LLOC
Casa de Colònies “Cal Català” 
(Vilanova de Prades).

INSTRUMENTS
Violí, viola, violoncel, contrabaix, 
flauta, oboè, clarinet, fagot, 
saxòfon, trompa, trompeta, 
trombó, tuba i percussió. 

PROFESSORAT
Tot el professorat és titulat 
superior en la seva especialitat. 

PREU
425 €

CONTACTAR
Telèfon: 977 342 005 (matins)
cos@camerata-xxi.org 

MATÈRIES
Classes col·lectives de repertori 
orquestral, pràctica orquestral, 
assajos parcials, tutti, gira de 
concerts i tallers (improvisació, 
percussió corporal, jam 
session...)

ACTIVITATS D’ESBARJO
Les activitats d’esbarjo, 
animació, entreteniment, són 
coordinades per monitors titulats. 
Hi haurà tallers, xerrades, 
excursions, jocs i piscina. 

PARTICIPANTS
Poden participar tots els 
estudiants d’Escoles de Música 
i Conservatoris, d’arreu del país, 
d’un mínim de 13 anys d’edat 
i d’un màxim de 17 anys i que 
estiguin cursant el Grau Mitjà 
o acreditar el nivell acadèmic 
corresponent. 

INSCRIPCIONS
Període  d’inscripció:  a partir del 1 de març de 2021

Trobareu la butlleta d’inscripció a: 
http://www.camerata-xxi.org/ca/inscripcions-0

CONCERTS
Divendres, 23 de juliol: Casal (Vilanova de Prades)

Dissabte, 24 de juliol: Teatre Bartrina (Reus)

COLÒNIES MUSICALS 2021
Director: Jaume Fraga

PRESENTACIÓ
Les Colònies Musicals, que des de 1991 organitza Camerata XXI. 
Fundació Privada, són una activitat adreçada a infants que tot just han 
començat l’aprenentatge de l’instrument.
Fins avui han passat molts nens i nenes, ara ja adolescents i joves o, 
fins i tot, adults, que han gaudit de l’oportunitat d’aprendre a ESTIMAR 
la música. Això, que sembla tan abstracte, no és res més que, d’una 
banda, el resultat d’interioritzar inconscientment el contacte amb la 
natura i, per l’altra, d’haver conviscut amb altres nenes i nens d’arreu. 
Tot amb el generós quefer de les professores i professors que els 
assisteixen, no només en les tasques musicals, sinó també, i amb l’ajut 
dels monitors i monitores, en el camí cap a la seva formació integral.

DATES
Del 4 al 10 de juliol de 2021
(1r torn).
Del 11 al 17 de juliol de 2021
(2n torn).

LLOC
Casa de Colònies “Cal Català” 
(Vilanova de Prades).

INSTRUMENTS
Violí, viola, violoncel, contrabaix, 
flauta travessera, oboè, clarinet, 
fagot, saxòfon, trompa, trompeta, 
trombó, tuba, piano i guitarra

NOUS INSTRUMENTS
Guitarra i Piano (l’activitat es 
realitzarà amb un mínim de 8 
alumnes per instrument i torn).

PREU
410€

MATÈRIES
Música de Cambra, Conjunt 
Orquestral, Tallers, Audicions, 
Concerts.

ACTIVITATS D’ESBARJO
Les activitats d’esbarjo, 
animació, entreteniment, són 
coordinades per monitors titulats. 
Hi haurà manualitats, excursions, 
jocs i piscina. 

PROFESSORAT
Tot el professorat és titulat 
superior en la seva especialitat.
 
PARTICIPANTS
Estudiants d’Escoles de Música 
i Conservatoris d’entre 7 i 13 
anys d’edat que hagin cursat, 
com a mínim, el 1r any del seu 
instrument i que tinguin fets els 7 
anys el 31 de desembre de 2020.

INSCRIPCIONS  
Període  d’inscripció: a partir del 1 de març de 2021. 

Les places són limitades.
Trobareu la butlleta d’inscripció a: 

http://www.camerata-xxi.org/ca/inscripcions

CONTACTAR
Telèfon: 977 342 005 (matins)

colmus@camerata-xxi.org 


