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Joan Garrido a l’entrada del nou local al carrer Ricomà de Granollers

Milnotes obre un centre       
de formació en arts 
escèniques a Granollers
Granollers

EL 9 NOU

La companyia de teatre Mil-
notes ha obert una escola-
centre docent a Granollers 
amb l’objectiu de fer forma-
ció en diferents disciplines 
artístiques. El local, de 280 
metres quadrats i situat al 
carrer Ricomà, també s’ha 
convertit en la seu de la 
companyia. 

El centre imparteix des de 
teatre musical fins a sevi-
llanes passant per teatre 
per a adults, ball jazz, cant, 
solfeig i classes particulars 
d’instruments, manuali-
tats i dibuix amb model. 
Els infants a partir de cinc 
anys també podran fer-hi 
activitats extraescolars, com 

ara manualitats, dibuix, 
teatre, jazz, ball infantil i 
cant coral. En les èpoques 
de vacances s’oferiran casals 
artístics.

Els dissabtes també es 
farà un curs de cinema 
(laboratori d’actors) que 
impartirà el director Joan 
Frank Charansonnet i l’actor 
Dani Bernabé, de Granollers. 
Aquest curs servirà també 
per fer un càsting per a la 
propera pel·lícula, que el 
director té previst de rodar a 
finals d’any. A més, l’escola 
ha obert una branca a terà-
pies alternatives com ioga, 
pilates, zumba, chikumg i 
relaxació.

L’equip de professors, a 
més del director de la com-
panyia Joan Garrido (teatre i 

teatre musical), està format 
per Òscar Molina (teatre), 
Dani Berbabé (teatre i 

cinema), Bertus Companyó 
(teatre infantil-clown), Marc 
Vizueta (coreògraf), Núria 

Dardinyà (cant i teatre musi-
cal), Txell de la Peña (ioga) i 
Fina López (pilates).

La Fira de Recursos 
Pedagògics Musicals torna a 
Roca Umbert aquest dissabte
Granollers

EL 9 NOU

Un total de 180 professionals 
del sector educatiu ja s’han 
inscrit a la 3a Fira de Recur-
sos Pedagògics Musicals, que 
se celebrarà aquest dissabte 
a la Nau B1 de Roca Umbert, 
a Granollers. Al llarg de la 
jornada, que començarà a 
les 9 del matí i acabarà cap a 
2/4 de 8 del vespre, es dona-
ran a conèixer noves eines i 
recursos mitjançant tallers, 
conferències, presentacions i 
espais d’intercanvi, amb l’ob-
jectiu de fomentar la recerca 
i la difusió en l’àmbit de 

l’ensenyament a través de la 
música, així com el reciclatge 
dels mètodes didàctics i dels 
propis docents. A la sala tam-
bé hi haurà un entorn d’exhi-
bició on formadors, empre-
ses i institucions musicals 
exposaran els seus projectes 
i materials, i els posaran a 
l’abast dels presents. 

Entre els tallers n’hi hau-
rà de percussió corporal a 
càrrec de Santi Serratosa, de 
creativitat musical a càrrec 
d’Adolf Murillo, d’estimu-
lació musical a càrrec de 
Dàmaris Gelabert o de dan-
ses urbanes a càrrec de Berta 
Pons.

Un moment del rodatge del documental dirigit per Vicenç Ferreres (segon per la dreta) 

El documental ‘The Missing 
Leech’, de Vicenç Ferreres, 
seleccionat per a l’In-Edit
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La pel·lícula The Missing 
Leech (a film about something 
called Antifolk), dirigida i 
editada per Vicenç Ferreres i 
produïda per Plans Films, de 
Caldes de Montbui, ha estat 
seleccionada per formar part 
de la programació nacional 
del Festival Internacional 
de Documental Musical 
In-Edit Beefeater 2014  de 
Barcelona. 

Amb aquest documental, 
Ferreres descobreix què és 
l’antifolk, un gènere en el 
qual és especialista Maurici 
Ribera, músic de Sant Joan 

de Vilatorrada i eix verte-
brador del documental, que 
es va rodar durant més de 
20 dies repartits entre el 
desembre de l’any passat i 
el maig d’aquest any gràcies 
al treball d’Helena Pielias, 
Toni Ficant, Jordi R. Renom 
i Marçal Bassa a les càmeres, 
d’Ivan Gassó com a tècnic 
de so i de José Tostoneone a 
fotografia. Tot l’equip és de 
la comarca, on s’han gravat 
moltes imatges del docu-
mental, preses a Caldes i 
Granollers.

La pel·lícula conté una 
quarantena de cançons de 
Maurici Ribera versionades 
per diferents grups de músi-

ca. Entre els músics vallesans 
que hi participen hi ha Solé, 
de Caldes; Joan Colomo, 

Mau Boada i Liannallull, de 
Sant Celoni, o Oriol S., de 
Cardedeu. Ribera és l’ambai-

xador indiscutible del movi-
ment antifolk del país i ha 
fet gires per tot el món. 

Amics de la Unió de 
Granollers presenta 
un nou cor de dones

Granollers

La Societat Coral Amics de 
la Unió de Granollers pre-
sentarà oficialment aquest 
diumenge en un concert a 
la sala Tarafa el Cor Plèia-
de, format només per veus 
femenines i que dirigeix Júlia 
Sesé. La formació ja fa un any 
que funciona i ja ha actuat 
a Barcelona, a més de fer 
una petita actuació el 21 de 
setembre passat al Museu de 
Granollers. Aquest cor funci-
ona per produccions. S’esta-
bleixen uns projectes puntu-
als i es treballa només de cara 
al concert durant unes setma-
nes abans. Les noies han de 
tenir un bon nivell de lectura 
musical i tècnica vocal.

Aiguafreda         
de Dalt arriba      
a Roma

Aiguafreda

El projecte de recuperació 
d’Aiguafreda de Dalt, amb 
una part molt important 
de recerca arqueològica, ha 
estat present al 3r Congrés 
Internacional d’Arqueo-
logia del Paisatge que ha 
tingut lloc a Roma. Durant 
el congrés, els assistents han 
pogut conèixer els avenços 
del projecte a través d’un 
pòster de grans dimensions, 
al costat d’altres que recu-
llen experiències d’arreu 
del món. El pòster ha estat 
elaborat pels historiadors 
i arqueòlegs que treballen 
a Aiguafreda de Dalt, en 
el marc del conveni entre 
l’Ajuntament i l’ICAC.

Pep Bou continua     
a Cadis la gira amb  
el muntatge ‘Clinc!’ 

Granollers

La companyia de Pep Bou 
continua amb la gira del 
muntatge Clinc!, després que 
a mitjan mes de setembre 
arribés a Singapur i posterior-
ment es presentés al Festival 
Puppet International. Mep-
pel, a Holanda. Aquest dissab-
te es presenta al Gran Teatro 
Falla de Cadis, mentre que el 
12 d’octubre es representarà 
al Teatro Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada. La gira de Clinc! 
arribarà el 18 d’octubre al 
Teatro Municipal de Colme-
narejo i els dies 21 i 22 d’oc-
tubre al Theatre Jean Claude 
Carriere, a Montpeller. Les 
representacions continuaran 
fins a finals d’any.


