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Es donen classes de solfeig i harmonia per tocar tot tipus d’instruments

Amics de la Música de Bellvitge
obre la matrícula del curs 99-00
MARGA SOLÉ

Exposicions
Fins al 4 de maig, de 16 a 22h.
Apropament a la natura, fotografies de Marc Quilis. Aula de
Cultura de Collblanc-la Torrassa (Mare de Déu dels Desemparats, 87).
Fins al 14 de maig. Acudits
mèdics. Gilamicina. Dibuixos i
acudits de Gila. Bellvitge Art.
Ciutat Sanitària i Universitària
de Bellvitge (Feixa Llarga s/n).
Fins al 16 de maig. Barradas
1926-1928. Veí de L’Hospitalet,
artista i ciutadà del món. Aquesta exposició dóna a conèixer la
figura de l’artista Rafael Barradas, la seva obra i les seves activitats a L’Hospitalet.
Fins al 23 de maig. Exposició
Voluntaris per Bòsnia. Org: Regidoria de Cooperació i Solidaritat Internacional. CC Barradas.
(rambla Just Oliveras, 56).

La banda de música és una part important de l’entitat i actua a les festes majors de la ciutat
per demanar informació o formalitzar la inscripció.
L’entitat va començar les seves
activitats l’any 1977 per la iniciativa d’alguns pares que consideraven necessària la creació d’una escola de música a preus populars.
Després de poc temps ja es va crear una banda de música que ara
té 55 membres, la majoria sortits

ARXIU

Montserrat Garcia Rius, autora d’Arrels

L’escultura Arrels obté el
premi Cittá d’Estoccolma
L’escultura Arrels dedicada a Rafael Casanova, que va ser inaugurada l’11 de setembre de 1997,
ubicada a la plaça de l’Ajuntament
i obra de l’escultora Montserrat
Garcia Rius, ha obtingut el premi
Coppa Cittá D’Estoccolma 99 concedit per l’Acadèmia Gli Etruschi
de Florència.

7 de maig, 19.30h. Actuació del
grup Buen Color. Blues amb
melodíes pop. Salamandra.
(avda. Carrilet, 301).
9 de maig, 19h. Recital líric per
Àngela Lorite, mezzosoprano, i
Marco Evangelisti, piano. CC
Barradas (Just Oliveras, 56).

2 de maig, 17.30h. Actuació de
la cobla La nova del Vallés. Lloc:
Parc de la Serp (Sant Josep).
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Música

Sardanes
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L’entitat Amics de la Música de
Bellvitge obre durant els mesos de
maig i juny la matrícula de la seva
escola per al curs 1999-2000, les
classes del qual començaran la
primera setmana d’octubre. Els
cursos que s’imparteixen són primer i segon de sensibilització, preparatori, solfeig fins a cinquè i primer i segon d’harmonia. També es
donen classes de trompeta, saxòfon, clarinet, flauta, trombó, tuba,
violí, guitarra i piano.
El mètode que utilitza l’escola
és el del Conservatori Municipal
Superior de Barcelona. Els alumnes es presenten per lliure a examen i aquelles que aproven obtenen el títol d’aquest centre. Els cursos d’iniciació a la música són adequats per a nens i nenes de 6 a 8
anys i a partir d’aquesta edat ja comencen les classes de solfeig per
a les quals no hi ha límit d’edat.
“Tenim –explica la presidenta de
l’entitat, Emília Carmona– alumnes
de més de 70 anys i el nivell d’aprenentatge també és molt alt. A
L’Hospitalet només hi ha una escola pública de música, la nostra, que
és sense ànim de lucre, i per això
els preus són totalment simbòlics,
ja que un curs costa 12.000 pessetes”.
Les classes sempre són a partir de les 5 de la tarda i per matricular-se és necessari passar per l’entitat a la rambla de la Marina, 232,
de 18 a 20h, de dilluns i divendres,

AGENDA

L’obra fou seleccionada junt
amb d’altres artistes que figuraven
en el Diccionario Enciclopédico de
Arte Contemporáneo 98 de Ferrara. Montserrat García Rius ha
rebut com a guardó el títol de professor Honoris Causa de l’Acadèmia de Florència, una copa i un diploma acreditatiu. L’escultora té
obres a Veneçuela, Miami, Perú,
Bòsnia i Tunísia, entre d’altres.

de l’Escola de Música de l’entitat,
que actuen a les festes majors dels
barris de L’Hospitalet i a qualsevol acte o celebració on els conviden. El seu repertori és de música
popular com pasdobles, sarsueles
o bandes sonores de pel·lícules.
Des de fa un any, l’entitat també
ha creat una orquestra integrada
per 12 músics, i estan preparant

la formació d’una cobla que podria
començar a tocar públicament
l’any vinent.
La pròxima actuació de la banda serà al parc de la Serp el 2 de
maig a les 12h. Amics de la Música
de Bellvitge també organitza tallers
i classes de balls de saló i l’últim
dissabte de cada mes fan ball amb
l’orquestra al seu local.

Literatura
L’Hora del conte. 28 d’abril,
18h. Viatge al país dels colors.
Biblioteca Ramón Fernández
Jurado (rbla. Marina, 161-177).
29 d’abril, 17.30h. Contes de
tot el món. Biblioteca de Bellvitge (França, 41). 18h.Contes per
anar cinc setmanes amb globus.
Biblioteca Can Sumarro (Escorxador, s/n). 18.30h. Contes fantàstics . Biblioteca Frederic Mistral. (Arquitectura, 10).

