Do Barroco
ao Clasicismo
Do 25 ao 28 de xuño de 2018.

Curso de interpretación pianística.
Profesora: Guadalupe López Castelo
Conservatorio Profesional da Coruña
Información en www.pianeiros.es

Do Barroco
ao Clasicismo
A Asociación Pianeiros organiza o
curso de interpretación pianística “Do
Barroco ao Clasicismo”, impartido pola
profesora, pianista e clavecinista, Guadalupe López Castelo. Os alumnos profundizarán no seu coñecemento dos
diferentes estilos da música para tecla dos séculos XVII,XVIII, e principios
do XIX.

Lugar, datas e horario.

Conservatorio Profesional de Música de A Coruña
Pza. do Conservatorio s/n CP 15011 A Coruña

Inscripción e prezos.

O período de inscripción abrangue do 20 de Abril ao
1 de Xuño (ambos os dous incluídos). As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscripción. Os alumnos
activos recibirán por mail a confirmación de praza,
unha vez rematado o prazo.
No caso de que a inscripción como alumno activo sexa
anulada por falta de praza, devolverase o importe íntegro da matrícula,
ou se pasará a alumno ouvinte. Non existe límite de
prazas para alumnos ouvintes.
A inscripción farase exclusivamente online a través
do formulario que se atopa en www.pianeiros.es Requírese adxuntar o xustificante bancario. A inscripción so será válida unha vez confirmado o pagamento.

Datos bancarios.
Días 25,26, 27 de Xuño:
10:00h.-14:00h. / 16:00h.- 19:00h.
Día 28 de Xuño:
9:30h.-14:30h. / 16:00h.- 18:00h. + entrega de diplomas e concerto de clausura ás 19:00h.

Titular: AMPA MiFaSol do CMus profesional de
A Coruña
Banco: ARQUIA, caja de arquitectos
IBAN ES30 3183 1500 9700 01210750
Concepto: Matrícula do curso “Do Barroco ao Clasicismo”, nome e apelidos do alumno e
modalidade de asistencia.

Clases.

Alumnos activos (G.E. 1º, 2º G.P.)
Socios de Pianeiros..............................................45€
Non socios de Pianeiros....................................70€

Os alumnos activos de Grao Elemental, 1º e 2º de Grao
Profesional recibirán 2 clases de media hora, en días
alternos (12 plazas).
Os alumnos activos de 3º a 6º de Grao Profesional, e
niveis superiores recibirán 2 clases de unha hora, en
días alternos (8 plazas).
Todos os alumnos activos asistirán ás clases dos seus
compañeiros, dentro do nivel no que estén matriculados e o día que lles corresponda.

Alumnos activos ( 3º,-6º G.P. e niveis superiores)
Socios de Pianeiros.............................................90€
Non socios de Pianeiros...................................120€

Alumnos ouvintes:

Socios de Pianeiros...............................................0€
Non socios de Pianeiros......................................5€ / día
En caso de dúbidas, ou para máis información poden
escribir á dirección de correo electrónico:

