ANPA MIFASOL
CMUS Profesional da Coruña
CMUS Profesional da Coruña. PRAZA DO CONSERVATORIO S/N. 15011 A CORUÑA. mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com

CURSO 2015-16. CIRCULAR 06/04.2016
Nesta circular do último trimestre do curso escolar os informamos de asuntos que consideramos
poden ser do voso interese:
-Entradas para os concertos da OSG_Coruña, abonos de sábado ás 20:00.
Próximo e último concerto previsto para esta temporada 2015-16
Sábado 14 de maio (abono sábado 10). Giuseppe Verdi “Messa di Requiem”
O ANPA solicitará as entradas e no caso de que a OSG as poña a nosa disposición, o
comunicaremos aos socios como xa se ven realizando en ocasións anteriores.
-Colaboración co Centro na organización do III Festival de Bandas que terá lugar o próximo
domingo 8 de maio.
Nos días previos ao concerto os informaremos da hora e os animamos a participar nesta xornada
musical.
-Tras os últimos feitos acaecidos en relación ao profesor Pablo Queiruga Martín, comunicamos
que no impartirá docencia no Centro y que xa se ten incorporado unha profesora substituta
desde hoxe mércores 13 de abril.
-Colaboración para na actuación organizada polo profesor Josechu no mes de maio mediante o
deseño, elaboración de presuposto e montaxe de elementos para o atrezzo e decorado.
Outras actividades realizadas ao longo de todo o curso:
-Participación no Consello Escolar
-Atención ao público no local do ANPA no conservatorio (XOVES DE 19:00-20:00)
-Xestión de cursos en coordinación cos departamentos correspondentes curso 2015-16
TALLER MEDO ESCÉNICO_decembro 2015
CURSO DE OBOE_marzo 2016
CURSO DE VIOLA_abril 2016
-Banco de Libros para Linguaxe Musical e servizo de roupeiro para audicións e concertos
-Descontos e promocións para socios do ANPA
-Estudo e proposta de novas actividades para o curso 2016-17
-ANPA MIFASOL na páxina web do CMUS Profesional da Coruña.
Toda a información do ANPA para consultar e descargar na web do Conservatorio.
-ANPA MIFASOL en facebook con informacións de interese para pais e alumnos
https://www.facebook.com/pages/ANPA-Mifasol-Conservatorio-profesional-de-músicadaCoruña/
Aproveitamos a ocasión para lembrar que estamos a vosa disposición para calquera cuestión
que os interese… mais información sobre os temas enumerados ou novas ideas, así como
calquera outra cousa que os preocupe.
Sempre podedes utilizar o noso mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com
Un cordial saúdo,
XUNTA DIRECTIVA
ANPA MIFASOL CMUS Profesional da Coruña

