Atzeneta, 02/06/2014

"IX MARATÓ I IV FIRA MUSICAL" EN ATZENETA D'ALBAIDA”
Música i activitats lúdiques dins de la programació de la IX Marató Musical
organitzada per l’escola de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida
Diumenge que ve 15 de juny se celebra a Atzeneta d'Albaida “La Marató Musical”. Es
tracta d'una activitat extraescolar que organitza l’associació comarcal de Joventuts
Musicals de la Vall d’Albaida amb la col.laboració de la Unió Musical d’Atzeneta i
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida i en què l'alumnat major de 7 anys conviu junt amb
els professors participant en distintes activitats musicals.
“La Marató” és una activitat que s’organitza anualment i que va sorgir per dos
motius: primer, per l'estructura itinerant de l'escola que impedix l'existència d'un centre
que aculla tot l'alumnat, i segon, per la necessitat aconseguir un objectiu tan important
com és la socialització dels alumnes.
L'horari previst per als alumnes durant la marató és:
09:30 - 10:00.- Presentació de professors i recepció de l'alumnat
10:00 - 11:00.- Classes per especialitats instrumentals: tècnica instrumental i analític de
les obres
11:00 - 11:30.- Esmorzar
11:30 - 13:00.- Treball de les obres del concert de clausura
13:15 - 14:00.- Cercavila de tots els alumnes per la població
14:00 - 16:00.- Dinar
16:00 - 17:30.- Pel·lícula relacionada amb el món musical
18:00 - 19:00.- Assaig general
19:30 - 20:30.- Concert de Clausura
Per als pares s'ha organitzat una visita al poble d'Atzeneta d'Albaida i una
conferència a càrrec de Guillermo Dàlia, psicòleg clínic especialista en Psicologia
Musical. A més, a les 18:00 hores tindrà lloc també la IV Fira Musical, en què els alumnes
i visitants tindran la possibilitat de trobar i provar tots els instruments que vullguen o
comprar accessoris relacionats amb la música. La IV Fira Musical es localitzarà al Parc 9
d’Octubre on també es realitzarà el Concert de Clausura.

