PER A JOVES MÚSIC

Nom i cognoms:

AMPA CONSERVATORI
DE VILA-SEC

Data de naixement:
DNI o document acreditatiu:

Classes magistrals
de pian

Domicili:
Codi postal:
Població:
Correu electrònic:

JUAN LAGO

Telèfon mòbil:
Curs al que s’inscriu:

TENSY KRISMANT
del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
ORGANITZA:
No autoritzo

Autoritzo

Autoritzo que la imatge del meu ll / la meva lla
pugui aparèixer en fotogra es / imatges correponents
a activitats organitzades dins dels Cursos d’Estiu per
a Joves Músics de Vila-seca a la pàgina web del
centre, murals, treballs o publicacions d’àmbit
educatiu.

DNI:
......................., .......de/d’......................de.............
Nom, cognoms, DNI i signatura dels pares / tutors

Envieu a ampaconservilaseca@gmail.com el full d’inscripció i el justi cant
bancari de pagament abans del 25 de juny de 2021.
Per a més informació podeu contactar per WhatsApp al telf. 671332258
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Codi IBAN Caixabank: ES87 2100 0154 4602 0043 3931
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CURSOS D’ESTIU

Butlleta d’inscripci

AMPA DEL CONSERVATORI
DE VILA-SECA

PER A JOVES MÚSICS AMP

CONSERVATORI DE VILA-SEC

Classes magistrals de
piano

EL CURS INCLOU

•

2 classes de 60 minuts per alumnat de
Grau Professional (1 classe amb cada
professor)

•

2 classes de 30 minuts per alumnat de
Nivell Elemental (1 classe amb cada
professor)

•

Assistència com a oients a les classes de
tots els participants

•

Concert d'alumnat participant

•

Diploma acreditatiu

•

Entrada lliure als concerts que els
professors oferiran a l'Auditori Josep
Carreras, concerts d'alumnes a
l'Auditori Josep Malapeira, i a totes
les activitats formatives que
s'organitzin al llarg de la setmana.

Juan Lago i Tensy Krisman
del 28 de juny al 2 de juliol de 202

PREU
ALUMNES DE GRAU PROFESSIONAL

•

▪
▪

125€ (socis de l'AMPA
140€ (no socis de l'AMPA

▪
ALUMNES DE NIVELL ELEMENTAL

•

▪
▪

75€ (socis de l'AMPA
90€ (no socis de l’AMPA

Classe extraordinària de 30 minuts
(segons disponibilitat): 35
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Inscripcions obertes ns al 25 de juny
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CURS D’ESTIU

L’alumnat de nivell elemental podrà
optar a sol·licitar classes de 60 minuts.
L’organització n'estudiarà la possibilitat
i resoldrà d'acord amb els professors
que imparteixen el curs

