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Amb el suport especial de Amb el mecenatge de

Col·laborador

Amb el suport de

Amb el suport especial de Concurs Internacional 
de Música Maria Canals
Barcelona

CONCURs INTERNACIONAl DE mÚsICA mARIA CANAls
Un Concurs amb 61 anys d’història, és el degà dels concursos  
de música a Espanya, i el seu objectiu és divulgar la música  
i ajudar als joves intèrprets de música de tot el món a desenvo-
lupar una carrera com a concertistes professionals. El concurs 
ofereix als guanyadors més de 80.000 euros en premis i més  
de 40 concerts remunerats per tot el món als guanyadors.  
En paral·lel a la celebració del concurs, que cada any se celebra 
al Palau de la Música Catalana, se celebren més de 200 activitats 
divulgatives al voltant del piano.

 9.00 - 13.00H Sessions divulgatives per a les escoles 
 9.00 - 9.45H Escola Ítaca (4t curs)
 10.00 - 10.45H Escola l’Arjau (4t curs)
 11.00 - 11.45H Escola El Cim (1r curs)
 12.00 - 12.45H Escola l’Arjau (4t curs)

13.00 - 15.00H  Piano a les teves mans

 15.00 - 17 .00H  Sessions divulgatives per a les escoles
 15.00 - 15.45H Escola El Cim (4t curs)
 16.00 - 16.45H Escola El Cim (5è curs) 

17 .00 - 20.00H  Actuacions de alumnes de l’Escola  
  i Conservatori de Música Mestre Montserrat

 A lEs 20.00H Recital de Clausura amb Laia Martín

El mARIA CANAls PORTA CUA …
A vIlANOvA I lA GElTRÚ,I PER AqUEsT mOTIU  
COl·lOCAREm UN PIANO DE CUA A l’ABAsT DEls 
CIUTADANs DEl mUNICIPI A lA PlAçA DE lEs NEUs 
El DIvENDREs, 15 DE mAIG 2015 / 9H - 21H


