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Aquí teniu una nevera mooolt negra...
però també una nevera plena de llum i de gel ...
és LA

N EVERA D’ H IVERN.

Una nevera ben carregada...
d’aquells aliments que no s’acaben mai...
sí clar...per quan arribi el fred.
Amb ella volem anunciar
a tots els amx del gel
novetats i les activitats d’hivern:

2

1a novetat
Ja hem legalitzat la nostra nova entitat
La Plataforma del Gel (PdG).
La Plataforma que ens llançarà
cap a un viatge imprevisible...
cap a la conquesta de l’espai...
la conquesta... del gran continent blanc...
aquest gran local que ens permetrà ser
una ENTITAT/ESCOLA i viure la música.
L’entitat no lucrativa que ens organitzarà
activitats musicals, lúdiques i creatives:
pels nostres alumnes i familiars,
i pels Amx (socis) de la Plataforma del Gel.
...i sempre obertes al barri de Sarrià i a la gent de totes les edats.

2a novetat
Estem “a un pessic” de legalitzar
el nostre Centre d’Activitats Musicals a la Natura
de la Rectoria de Montpol, (Solsonès).
LA CASA DE COLÒNIES
DE LA MÚSICA
Un espai que cumplirà totes les
normatives i amb el que us oferirem:
colònies musicals, estades de caps
de setmana, les festes montpolars,
els concerts de la rectoria de Montpol,
cursets musicals i creatius...
uf !!! moltes, moltes coses ...

LES ACTIVITATS DE
LA N EVERA D’ H IVERN
Adreçades als alumnes i famílies de l’Antàrtida
(obertes a tothom)

Adreçades als amx (socis)
de la Plataforma del Gel (obertes a tothom)

XERRADA: La iniciació musical a l’Antàrtida+petit concert.
Dijous 27 de gener a les 20.30h, a l’Antàrtida de Baix. Durada: 60’.
Petita xerrada amb els pares i amx dels nostres alumnes més petits.
Escoltarem un xic de música i prendrem una copeta.
Acte conduït per la Núria Martí i l’Oriol Cargol, amb la participació
d’en Toni Perramon (violoncelista, pedagog i pare de l’Antàrtida).

MINICONCERT A LA TASSA...
de tè i altres herbes.
Diumenge 27 de febrer
a les 20h. (durada 55’). Preu: 4e (entrada gratuïta
pels alumnes de l’Antàrtida i AmxPdG)
Un mini-concert per a totes les edats q acabarà...
doncs això... amb 1a tassa de tè... amb els músics.
Amb: Roser Garrell (soprano) i Anna Moreira
(violoncel): mares de l’Antàrtida

LA RUA DE CARNAVAL de Sarrià (conjuntament amb Traç i Varium).
Dijous 3 de febrer a partir de les 18.45h. Sortida de la Plaça de la Vila.
Aquest any la gent de l’Antàrtida envaïrem el barri amb bandes i molts
grups de ritme.
MINICONCERT A LA TASSA... de xocolata.
Diumenge 27 de febrer a les 18.30h, a l’Antàrtida de baix.
Preu: 4e (gratuït pels alumnes i socis de la PdG). Durada aprox: 55’.
Un acte simpàtic i lúdic de tarda de diumenge on els nostres alumnes
després del mini-concert cantaran la cançó de la xocolata.
Roser Garrell ( soprano) i Ana Moreira (violoncel); mares de l’Antàrtida.

FESTA DE PRESENTACIÓ, als Amx de la PdG,
de la Casa de Colònies de la Música.
12 i 13 de març. Preu: 16e (AmxPdG: 8e)
Cap de setmana lúdic.
Sopar-Concert de la Rectoria de Montpol
amb actuacions diverses a càrrec
dels Amx de la PdG.
EL SOPAR DELS LLIBRES.
Divendres 28 de gener hora: 21.15h.
Preu: 12e (AmxPdG: 6e).
Acte de músical, literari i gastronòmic
(sopa de lletres, llibrets...mmm!
q bons!!! etc...)
Acte coordinat pel poeta Antoni Clapés.

AVANÇ de la programació
de la NEVERA DE PRIMAVERA (i un xic d’estiu)

AVANÇ DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
CASA DE COLÒNIES DE LA MÚSICA

DE LA

SOPAR-CONCERT al carrer Paletes (organitzat amb Traç)
Celebrarem la diada de Sant Jordi amb música i exposicions
de pintura a càrrec d’alumnes del Traç i de l’Antàrtida.
Dia i hora x concretar.
LA GRAN FESTA MONTPOLAR
Presentació als pares i alumnes de la Casa de Colònies
de la Música de la Rectoria de Montpol (Solsonès).
Actuacions de tots els nostres grups i alumnes.
Cap de setm. del 21 i 22 de maig.
MÚSICA I DANSA URBANA
a la Plaça de Sant Vicens (organitzat amb Varium)
Actuacions dels grups joves de l’Antàrtida i del Varium.
Dia x concretar.
EL BALENARI de la Rectoria de Montpol
Com un balneari antàrtic (balenari): massatges,
concerts, passejos.
Cap de setm. del 4 i 5 de juny.

LA TAM TAM (música, teatre, percussió, hip hop, pintura)
Organitzat amb els Centres: L’ÀTIC, (Música/Solsona,)
TRAÇ (Plàstica (Sarrià/Bcn) i VARIUM (Sarrià/Bcn)
Del 27 de juny al 3 de juliol. Edats: de 12 a 16 anys.
LES COLÒNIES de l’Antàrtida
1r torn: del 4 al 13 de juliol
2n torn: del 15 al 24 de juliol.
Edats: de 6 a 12 anys.

POESIA I MÚSICA a la plaça de St. Caietà
Els poetes tocaran poemes i els músics llegiran música.
Acte coordinat pel poeta Antoni Clapés.
Dijous 9 de juny
SOPAR-CONCERT al carrer Monterols.
Treurem el piano al carrer per inaugurar amb els amx-veïns
la temporada de sopars d’estiu. (Dia i hora x concretar).
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