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CURS D’ACORDIÓ AMB HELKA
KYMÄLÄINEN
Hola estimats socis! És hora d’utilitzar les piles que ja heu estat carregant
aquest estiu, així que finalment us proposem el curs d’acordió dirigit per Helka
Kymäläinen. Aquest tindrà lloc del 15 al 17 d’octubre al Centre Cívic Casa
Groga (Avinguda del Jordà, 27 de Barcelona).
Els objectius i continguts d’aquest curs, en primer lloc, giren al voltant de
la pedagogia infantil i en segon lloc, ja que no volem deixar escapar una peda‐
goga d’aquesta magnitud sense que els alumnes de grau professional puguin
tenir una classe individual, entorn a classes individuals assistides.
Alhora, s’han programat unes sessions específiques per al professorat on
s’analitzaran les classes realitzades i es farà una introducció a la pedagogia de
grau elemental, mitjançant audiovisuals, bibliografia i l’àmplia experiència
personal i professional de HELKA KYMÄLÄINEN .
Us adjuntem la informació més concreta pel què fa a inscripció,
programació, horaris i quotes.
Podreu trobar la butlleta d’inscripció a l’enllaç següent. Només heu de
guardar l’arxiu al vostre ordinador, emplenar‐ho, guardar‐ho de nou i enviar‐
ho a acdacorreu@hotmail.com, així de senzill!!:
http://www.acordio.cat/wp‐content/butlleta‐helka.pdf

ANIMAʼT I APUNTA-TʼHI! TU
TAMBÉ HI POTS PARTICIPAR!
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II JORNADES PEDAGÒGIQUES
Degut a l’èxit i les ganes de continuar dels professors que van assistir a les prime‐
res Jornades Pedagògiques, continuarem a la segona edició de les Jornades durant
la Festa de l’ACDA, que tindrà lloc el dia 14 de novembre a les 9h a la Casa Groga.
Us recordem que, estaria molt bé que anéssiu confeccionant la llista que es va co‐
mentar durant la I Jornada Pedagògica sobre el repertori de llibres i obres que te‐
nim cadascú, ubicades en el curs o nivell que cadascú cregui oportú, i que la feu
arribar a l'ACDA el més aviat possible (acdacorreu@hotmail.com), a poder ser en
format d'excel per tal de poder elaborar una llista conjunta. Podreu trobar una
plantilla per confeccionar‐la fent clic al link següent:
http://www.acordio.cat/wp‐content/plantilla.xls

Lloc: CENTRE CÍVIC CASA GROGA (Av. Jordà, 27, Barcelona)
Durada de 9 a 20.30h
9 - 11h II Jornades Pedagògiques
11.30h DESCANS
11.45 - 13.30h Rebuda i Activitats del
Club Supermanxes

13.30 - 15.30h DINAR
15.30 - 16.30h Taller dʼun breu musical
16.30h Representació del musical
17h Benvinguda als tertulians
CAFÉ TERTÚLIA i BERENAR
19.30h Concert a càrrec de joves acordionistes (CICLE RODAPROGRAMES)
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IIa Trobada d’Orquestres i Grups de Cambra
d’Acordions de Catalunya
Diumenge 11 de Desembre a Sabadell
Si formes part d’un grup de música on hi hagi com a mínim un acordió, vine i
participa en la segona trobada que enguany serà a Sabadell!
Us recordem que l’any passat va ser tot un èxit, així que ho volem repetir i
per què no, anar augmentant cada cop més el nombre de grups participants.
Aquesta trobada vol apropar el món acordionístic de Catalunya, enriquint a
tothom amb la música de tothom.
Si vols participar, emplena el full d’inscripció que trobaràs aquí, guarda‐ho i
envia‐ho a acdacorreu@hotmail.com! També la trobareu a l’apartat de
“Descàrregues” a la web de l’ACDA.
La data límit per inscriure’s és el 15 de novembre. Us demanem si us plau
que sigueu estrictes amb el termini per apuntar‐se, ja que si no després és un
autèntic caos per a l’organització.
Ah, aneu pensant si us voleu quedar a dinar amb nosaltres, i si és així,
envieu‐nos el número de persones que sereu i ja us enviarem instruccions sobre
la forma de pagament i l’import del dinar.

COBRAMENTS QUOTES

SI NO TENS L’OPORTUNITAT DE
PARTICIPAR EN CAP GRUP,
VINE I GAUDEIX D’UN CONCERT
EXCEPCIONAL. GARANTIT.

Us demanem disculpes perquè per motius varis, i alguns aliens a la junta, no
hem pogut fer els cobraments de les quotes domiciliades fins ara al mes de
setembre. Sabem que pot ser un inconvenient per a molts de vosaltres que a ho‐
res d’ara segurament donàveu per pagada la quota 2010. Esperem que aquest fet
no sigui motiu ni de mal estar amb l’ACDA ni molt menys de baixa de l’Associació.
Els moments econòmics difícils també estan arribant a les entitats
associatives, per això esperem poder seguir treballant pel món de l’acordió amb
la vostra col∙laboració. Un cop més us agraïm sincerament la vostra aportació,
però sobretot el vostre recolzament i continuïtat amb l’ACDA.
Gràcies a tots per fer‐ho possible.
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Si vols col·laborar comprar-ne i/o ajudar-nos a
vendre la loteria, ens donaràs un cop de mà per
seguir

costejant

i

organitzant

les

diferents

activitats. Per fer-ho només has d’enviar un correu
a acdacorreu@hotmail.com.

NO EL DEIXIS PERDRE, QUE NO SE SAP MAI!!
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