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Sabadell, més Música i la Cobla Simfònica Catalana
obren la seva proposta a la comunitat educativa
L'entitat sabadellenca obrirà per primera vegada els seus
concerts als estudiants i professors de les escoles de música
Coincidint amb la celebració del 9è Concert de Música Simfònica per a Cobla a celebrar en el
Teatre Principal de Sabadell el proper divendres dia 7 d'octubre a les 21.30h, l'entitat
promotora, Sabadell, més Música (que és també l'encarregada de gestionar l'activitat
vinculada a la Cobla Simfònica Catalana) proposa per primera vegada obrir la seva activitat
cultural a les escoles de música de la ciutat de Sabadell amb la voluntat de donar a conèixer
les característiques sonoritats dels instruments de la Cobla, ja sigui des d'un punt de vista
individual (instrument per instrument) com en el seu conjunt.
Aquesta obertura significa un
pas més en la tasca de difusió i
divulgació del fet musical
associat a la Cobla, en concret
al seu vessant simfònic, sense
oblidar la capacitat de la
formació 'Cobla' d'actuar com
a ensemble cambrístic,
permetent establir vincles de
comunicació i relació
constants amb els responsables dels centres dedicats a l'ensenyament musical que tenen la
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seva seu a Sabadell. Sabadell, més Música està estudiant la possibilitat de que en un futur a
curt termini, aquesta experiència es pugui portar a diferents indrets del país. En aquest sentit,
l'entitat Sabadell, més Música obre des d'ara mateix i fins el dilluns 3 d'octubre de 2011, el
període de recepció de sol·licituds per assistir al concert esmentat prèviament, així com
també al conjunt d'activitats previstes amb la voluntat de difondre de manera específica
(adreçada als estudiants de música) les característiques instrumentals i artístiques del
conjunt 'Cobla'.
Les

escoles de música de Sabadell interessades en participar en aquest concert de difusió de la
Música, poden adreçar-se per e-mail a l'adreça sabadell@sabadellmesmusica.com,
identificant-se amb nom i cognoms i especificant el centre o escola de música (sigui reglat o
no) en el qual imparteixen docència. Per aquesta primera ocasió, tan sols es disposa de 75
invitacions que s'adjudicaran per ordre de demanda.
Per a pròximes edicions i vist l'èxit d'aquesta assistència, s'intentarà disposar d'un nombre
superior d'invitacions. En aquest sentit, Sabadell, més Música vol vehicular les sol·licituds a
través dels professors, professores i equips docents i de direcció de les escoles de música i
centres musicals públics, privats i/o concertats per tal de garantir una justa canalització de les
propostes. Posteriorment al concert i en data a concretar, Sabadell, més Música es proposa
organitzar un taller per tal d'incidir amb l'ensenyament de la música per a cobla, amb
professors de la Cobla Simfònica Catalana.
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