Ap. correus 5148 - 08080 Barcelona · Tel. 660948148 · acdacorreu@hotmail.com - www.acordio.cat

PROJECTE CONEGUEM L’ACORDIÓ:
Proposta d’activitats 2009

•

El cap de setmana 7 i 8 de març es durà a terme el Curs de música tradicional
i popular amb Aitor Furundarena al Centre Cívic Casa Groga de Barcelona.

•

El dissabte 7 de març a les 18:30 s’oferirà un Concert a càrrec d’Aitor
Furundarena al Centre Cívic Casa Groga de Barcelona

•

Els dies 6 i 7 d’abril l’ACDA oferirà 2 concerts a càrrec de l’Orquestra
d’Acordions de Baviera. El lloc està pendent de concretar.

•

El mes de Maig ens visita l’Orquestra d’acordions alemanya Rockin’
Accordions. Pendents de concretar els dies i el lloc dels concerts.

•

El dijous 30 d’abril l’ACDA col·laborarà al Cicle Clàssica a Horta Guinardó amb
l’organització del concert d’acordió celebrat al Centre Cívic Casa Groga a
càrrec de l’acordionista Cristina Cortina conjuntament amb l’Orquestra
d’Acordions Mòdul-4 de Cerdanyola del Vallès dirigida per Raquel Prat.

•

El dissabte 18 d’abril es celebrarà la VIIa Acordionada, enguany a Canet de
Mar. Es realitzaran diferents tallers i assaigs dels diferents grups per preparar
el concert de cloenda amb la participació de Black in five.

•

El mes d’octubre se celebrarà al Centre Cívic Casa Groga la 3a edició del
Cafè-Tertúlia sota el títol Vivències de l’Acordió a Catalunya. S’oferirà un
concert de cloenda.

•

Es programarà la 1a Trobada d’Orquestres d’Acordions de Catalunya. Data
i lloc a concretar.

•

Durant tot l’any s’organitzaran Concerts Roda-programes organitzats per
l’ACDA. Als intèrprets que ho sol·licitin se’ls hi programaran concerts en
diferents localitats en la mesura del possible.

•

Pel mes de desembre es programarà el concert que ens oferirà Nikola
Tanaskovic, guanyador del Certamen Internacional d’Acordió d’Arrasate 2008
“Arrasate Hiria” amb la col·laboració d’Hauspoz, associació basca de l‘acordió.
El lloc està pendent de concretar.

•

Durant tot l’any, des de l’ACDA, es promouran i facilitarà l’organització
d’intercanvis entre escoles de música amb aula d’acordió de tot Catalunya.
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ALTRES ACTIVITATS
•

S’han revisat les quotes de socis aplicant un concepte nou que anirà dirigit a les
famílies amb més d’un membre soci de l’ACDA. S’aplicarà un descompte de 10€ en la
suma dels imports corresponents.

•

S’inicia un procés d’assessorament legal que inclourà: 1. Renovació dels estatuts a
partir de la nova Llei que regula les associacions. 2. Assegurança de protecció civil. 3.
Temes de protecció de dades, drets d’imatge, etc...

•

Inici d’una biblioteca, mediateca, banc de partitures.

•

Es seguirà treballant per tal d’obtenir més avantatges per a socis en concerts,
botigues de música, etc.

•

Es farà loteria de Nadal. Projecte d’augmentar el número de participacions al doble
per tal d’aconseguir 2.000€ de benefici per l’ACDA.

•

Ampliarem la petició de subvencions.

•

Obrirem el ventall de socis a persones no acordionistes “Amics de l’Acordió”.

•

Farem campanya de socis en tots els actes de l’ACDA.

•

Activarem el “Club Supermanxes”.

Sabadell, 28 de Gener de 2009

