
	

Direcció pedagògica i coordinació violins: Montse Ciurans

Coordinació violoncels: Loreto Muñoz 

Mestres curs:
• Christophe Bossuat (violí)
• Chantal Darietto (violoncel)

• Heriberto Fonseca (orquestra)
• Marc Renau (orquestra)

• Eugènia Arús (Dalcroze)

• Akiko Oi (informació sobre el mètode - divendres)
• Bossuat/Darietto (xerrada col.loqui mestres Suzuki)

Mestres convidats: 
Irene Gallego, Júlia Pérez, Kathleen Leidig, Luis García
Eulàlia Subirà i Núria Cervantes

Professors:

Trobada de Violins i Violoncels 
del Mètode Suzuki

Christophe 
B o s s u a t

Chantal 
Dariettoi

Cap de Setmana Intensiu

2, 3 i 4 de març 2012
Places Limitades

Adreçat a:
Estudiants de violí i violoncel del Mètode Suzuki (del llibre 1 al 8)
Mestres especialistes formats en la metodologia Suzuki 
Altres mestres interessats
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Curs organitzat per
El Musical ~ centre autoritzat 
de grau professional 

amb la col.laboració
Associació del Mètode 
Suzuki de Catalunya
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Serving Sizes

Altres opcions
• Bar del Club Bellaterra (diumenge tancat)
      Preu menú: 15 euros; opció mig menú a 8,50 
euros
• Hostal St. Pancràs (dissabte tancat)
       Preu menú diumenge: 18 euros; opció carta

Cap de setmana intensiu per a estudiants de corda del Mètode Suzuki en el que hi 
participen els mestres del Musical i altres mestres especialment convidats. L’activitat 
principal son les classes col·lectives d’instrument amb els professors Christophe Bossuat 
i Chantal  Darietto.  A més hem organitzat altres activitats paral.leles per tal de gaudir d’un 
cap de setmana familiar i motivador al voltant de la música. 
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Activitats:
Pels estudiants de violí i violoncel:
• Dues classes col·lectives d’instrument amb Bossuat o 

Darietto
• Dues classes de Dalcroze i/ o orquestra (segons nivell)
• Activitats comunes
• Xerrada pares (divendres a les 20h.)

Pels mestres especialistes Suzuki:
• Poden assistir a totes les activitats
• Trobada mestres amb Bossuat i/o Darietto

Pels mestres de corda interessats en la metodologia:
• Poden assistir a totes les classes de nens
• Sessió informativa de la filosofia i el mètode (divendres a les 20h.)

Activitats comunes
• Concert/espectacle familiar del conte “El Viatge Màgic d’en Martí”
• Concerts d’estudiants

Horaris i durada de les sessions:
Els horaris es faran públics una vegada tancades les inscripcions (últim dia inscripció 
22 febrer)
Durada de les classes de violí/vcel és de 40 a 60 minuts segons nivell
Durada de les classes Dalcroze és de 45 a 60 minuts segons grup
Durada de les classes d’orquestra és de 45 a 90 minuts segons nivell i edat

Dinars:

L’escola habilitarà 
unes taules al jardí 
per qui es vulgui 
portar el picnic.

Nivell Assignatures Alumnes Musical Alumnes altres centres

Llibre 1 Col.l.+ Dalcroze 40€ 45€

Llibres 2 i 3 Col.l.+ Dalcroze+Orq. 45€ 50€

Llibres 4 i 5 Col.l.+ Orquestra 48€ 55€

Llibre 6 al 8 Col.l.+ Orquestra 48€ 55€

Preus estudiants de violí

Nivell Assignatures Alumnes 
Musical

Alumnes 
altres centres

Llibre 1 Col.l.+ Dalcroze 40€ 45€

Final llibre 1 (Do M) 
a núm. 5 llibre 2

Col.l.+ Dalcroze+Orq.        
Col.l. + Orquestra 

(segons edat)

48€ 55€

Llibre 2 a partir núm. 6 Col.l.+ Orquestra 48€ 55€

Llibre 3 al 5 Col.l.+ Orquestra 48€ 55€

Preus estudiants de violoncel

Tipus Assignatures Preu

Mestres Suzuki i/o 
en formació

Trobada mestres mètode suzuki, Xerrada col·loqui amb 
Christophe Bossuat i/o Chantal Darietto + possibilitat 
d’assistir a totes les classes

20€

Mestres no Suzuki i 
altres persones 
interessades

Sessió presentació del mètode i la filosofia del Dr. Suzuki 
+ possibilitat d’assistir a les classes dels nens

40€

Preus mestres, pedagogs i/o altres persones interessades

*Les activitats comunes estan totes incloses en el preu
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