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TALLER DE BANDES
“POP&ROCK”
Estiu 2018
Del 2 al 6 de Juliol /del 9 al 13 de juliol /3 al 7 de setembre

Vols continuant tocant durant l'estiu temes nous?
Vols crear els teus propis temes?
No has tocat mai en una banda de modern?
A KiddyMusics sempre ens plantegem nous reptes en quan a la música i la
creativitat i sobretot pensant en tots aquells nois/es que o bé ja estan molt
engrescats en el tema o bé els hi agradaria conèixer’l.
És per això que un estiu més, us volem donar la oportunitat de formar part d'una
banda de modern.
Sabem que t’agrada o t'agradaria tocar algun instrument doncs a KiddyMusics no
tanquem durant les teves vacances d'estiu i t'oferim tallers amb molt de ritme.
Nosaltres t’ajudarem a explorar la teva creativitat i a trobar la inspiració per
interpretar els temes que hem escollit, o que hem creat tot gaudint i compartint
unes vacances plenes de sons i moviment i fer que l’experiència quedi en el teu
record amb una gran actuació en directe amb públic.
ADREÇAT A: Instrumentistes de banda ( teclat, bateria, guitarra elèctrica, baix
elèctric, percussió, instruments de vent: saxofon, trompeta, trombó de vares
etc…)
EDAT: De 9 a 11anys /de 12 a 15 anys / a partir de 16 anys.
NIVELL D'INSTRUMENT: Els grups es faran segons edats i nivells

COM HO FAREM?
•
•
•
•
•
•

Crearem la banda
Treballarem des de la pràctica
Improvisarem i crearem temes propis
Treballarem les tècniques del Micro i gravació
Prepararem l'Auditori KiddyMusics (muntatge i sonorització)
Farem una actuació en directe i amb públic.

HORARIS: ESCOLLIR UNA OPCIÓ
OPCIÓ A

De 17h a 19h

OPCIÓ B

De 19h a 21h

OPCIÓ A + B

De 17h a 21h

PREU OPCIÓ A o B - ALUMNES KIDDYMUSICS: 100 euros
PREU OPCIÓ A o B - NOUS ALUMNES:
115 euros
PREU OPCIO A + B - ALUMNES KIDDYMUSICS: 185 euros
PREU OPCIÓ A+ B - NOUS ALUMNES :
215 euros
Si es fan dues setmanes s'aplicarà un 5% sobre el preu del Taller. NO aplicable al
Taller de Setembre

Pagaments:
• Per garantir la plaça s’haurà d’abonar el 50% de l’import total en concepte de
reserva (no retornable) abans del 25 de maig.
• La data màxima per fer efectiu la resta de l’import serà el 18 de juny
• Per a fer el pagament podeu venir a KiddyMusics de dilluns a divendres
entre les 09:30h i les 21h sense interrupció, o bé fer un ingrés al següent
número de compte: ES24-0081-0556-74-0001143922 Banc Sabadell
• A l’hora de fer l’ingrés no oblideu posar el concepte ‘Nom complert de
l’inscrit/a + Taller Teatre Summer 2018

Descompte:
• La inscripció tindrà un 5% de descompte en el preu del Taller pel segon
germà i un 15% per a més germans (no s’aplicarà cap descompte en el preu
del dinar ni de les permanències).
• Descompte del 5% per les inscripcions que ja hagin fet el Taller de Setmana
Santa 2018. (descomptes no acumulables)
Material necessari:
• Porta el teu instrument.
• Per la opció A + B portar alguna cosa per menjar durant la pausa de 15
minuts.
Documentació necessària:
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• Fotocòpia de vacunes del nen/a
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor del nen/a ( pels menors de 18 anys)

