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ESCOLA DE MÚSICA DE GANDIA
GANDIA, 8 DE JULIOL DE 2021
A qui va dirigida la trobada?
A tot l’alumnat d’instruments de corda frotada d’ensenyances elementals i professionals.
Fa molt poquet que toque l’instrument, jo també puc anar?
Si, ja que s’impartiran diferents nivells de treball per a adaptar-se a tots els alumnes.
Quina es l’adreça de l’Escola de Música on es realitzarà la trobada?
Està en el Parc Ausiàs March, nº5 de Gandia (recinte ferial)
Quin dia es la trobada?
El dijous 8 de juliol de 2021
Quin horari serà?
A les 9:30h farem la presentació i estarem fins les 14:00h després per la vesprada retornarem
a les 17:00h fins a les 20:00 que tindrem el concert de clausura.
Tinc que portar esmorçar?
No cal, l’organització s’encarrega de portar l’ermorçar per als alumnes.
Quin preu té participar en la trobada?
La inscripció per als alumnes matriculats en l’Escola de Gandia es gratuïta, per a la resta
d’alumnat son 10€ que es podrà fer efectiu en targeta el mateix dia en la oficina de l’Escola de
Música.
Per participar en la trobada em donaran algun detall?
Si, per als tots els participants es repartiran samarretes, diplomes d’assistència i altres
sorpreses.
Que tinc que portar?
Roba còmoda, una botelleta d’aigua, el teu instrument … i moltes ganes de passar-teu bé.
Recorda que cal portar la mascareta.
Ens parlareu del manteniment dels instruments de corda?
Si. El luthier Llorenç Fenollosa Gimeno, ens ensenyarà i ens donarà consells per a tindre
l’instrument sempre en prefectes condicions. Llorenç es professor de Lutheria en el
Conservatori Superior de Música de València, està diplomat per el IPIALL A. Stradivarius de
Cremona en Lutheria, per IP Cremona en Arquetería a més que te cursos d’Especialització R.
Lombardía Lutheria i Arquetería.
Es prendran mesures anticovid en la trobada?
Si. L’Escola té un protocol anti covid i es respectaran totes les mesures establertes. La majoria
de les activitats seran a l’aire lliure, cosa que facilitarà la seguretat front al virus.
Per a finalitzar la trobada, farem algun concert?
Si, a les 20:00h farem un concert on participaran professors i alumnes i on podran assistir els
familiars fins completar aforament.

