17 de setembrede 2020

Circular nº 2
Assumpte: Primera activitat musical. Primera setmana de classes.

Hola famílies!
Per la present els comuniquem que aquest dissabte, 19 de setembre, des de les
11.45h, la “Banda Jove de la Primitiva Setabense” oferirà la seua primera actuació
d'aquest curs.
Inicialment es va plantejar com una cercavila per llocs emblemàtics de la ciutat, però
les circumstàncies actuals fan impossible la seua celebració. L'activitat forma part de
la XVII Campanya de Concerts d'Intercanvis Musicals de la FSMCV.
La cercavila ha estat substituïda per la interpretació dels pasdobles seleccionats pel
seu director, David Doménech, en el nostre Saló d'Assaig.
Els / les músics hauran d'acudir a l'hora habitual de l'assaig, a les 11.00h, amb la
samarreta blava de la Societat o similar i amb pantalons texans (llarg). Donades les
dimensions del nostre Saló i per tractar-se d'un espai tancat, i lamentant
profundament, no es permetrà l'assistència de públic.
El concert es gravarà en vídeo i es difondrà pels canals habituals. L'activitat també
conclourà a l'hora habitual de l'assaig dels dissabtes.
Primera setmana de classes
Estem a punt de concloure la primera setmana de classes. L'Escola ha reprès la seua
activitat docent. Agrair la seua col·laboració. Insistim en la necessitat que l'alumnat
acudisca a l'”Escola de Música” amb mascareta, que no accedeixca a les aules sense
que se li haja comprovat la temperatura corporal i que col·labore amb el professorat
en la desinfecció dels materials que haja utilitzat (cadira, pupitre o faristol).

Conjunts instrumentals
En la propera circular informarem dels diferents grups i conjunts instrumentals gratuïts
per a l'alumnat. Recomanem que formen part d'algun/ns d'ells per afavorir la seua
interacció.
Matrícula
Recordem que s'ha de formalitzar la matrícula (tant si s'ha fet la prematrícula com si
no). Els impresos es faciliten a Secretaria. Quedem a la seua disposició per a qualsevol
dubte o suggeriment.

Telèfon de l’“Escola de la Vella”: 606043910
Correu: musicavellaescola@gmail.com

