
Organitza:  

 

“A la mare” 

INSCRIPCIONS 
 
LIMIT INSCRIPCIONS 

Fins el 4 d’octubre  de 2022.  
 
1.- Omplir aquesta butlleta 
 
2.- Entregant la butlleta d’inscripció  
 *Per mail: aglepta@gmail.com 
 *Personalment: Pl. d’en Coll nº2, Sant 
Cugat (Aula de So). 
 
3.- En el moment d’entregar la butlleta 
d’inscripció s’assignarà l’horari de les 
audicions, que tenen per objectiu fer un 
repartiment equilibrat de les veus.  

 
4.– Pagament dels drets d’inscripció fins 
l’7 d’octubre. 
Preu d’inscripció: 25€ en concepte de 
drets i material que s’hauran d’abonar 
un cop acceptada la sol.licitud.  

 

“A la mare” 

 

Taller de  
música  coral  

per a  
veus femenines 

Octubre  
Desembre 

2022 

 



  “A la mare” 
 

DATA DE NAIXEMENT 

CORREU ELECTRÒNIC 

NOM I COGNOMS 

ADREÇA POSTAL 

TELÈFON DE CONTACTE 

 

Un any més, el Cor Aglepta us proposa 
un projecte coral per a veus femenines, 
aquest any articulat al voltant de la 
figura de la Verge Maria. Un repertori 
molt emocionant, tant bonic d’escoltar 
com de cantar, amb obres de grans 
compositors dedicades a la mare més 
famosa de la nostra cultura. Un 
repertori que combina peces sacres amb 
nadales tradicionals.  

MÉS INFORMACIÓ: 
 

Aula de So (Plaça d’en Coll,2) 
Sant Cugat del Vallès 

Telf: 935897640 
aglepta@gmail.com 

http://aglepta.wordpress.com 
 

BUTLLETA   D’INSCRIPCIÓ 

 

INSCRIPCIONS 
 

Fins el 4 de d’octubre  de 2022, entregant la butlleta 
d’inscripció  

 *Per mail: aglepta@gmail.com 
 *Personalment: Plaça d’en Coll nº2 (Aula de So ) 

Sant Cugat del Vallès 
Preu  inscripció: 25€ 

AUDICIONS:  

 

En el moment d’entregar la butlleta d’inscripció s’as-
signarà l’horari de les audicions, que tenen per objec-

tiu fer un respartiment equilibrat de les veus.  

HORARI I LLOC D’ASSAIG:  

Dimarts de 20:30 a 22:30h. (i algun dijous) Escola de 
Música Aula de So (Plaça d’en Coll nº2 Sant Cugat 

del Vallès) 

 
       Organitza:  

 

 

 

 

      

 

INFORMACIÓ 

Projecte obert a noies de 17 fins a 35 
anys. Es treballaran obres escrites o 
arranjades per compositores de tota la 
història de la música. 

CALENDARI D’ASSAIGS 
Octubre:  4, 11, 18, 25 
Novembre: 3 (dijous), 8, 15, 19-20 (cap 
de setmana), 22, 29 
Desembre: 13, 15 (dijous)  
Cap de setmana: 19-20 de novembre 
CONCERTS 
17 de desembre a les 21:00h. 


