
PER  PODER  PREPARAR  SAXEM  TEULADA  MORAIRA  SUMMER  EDITION
2021 ET DEMANEM QUE LLEGEIXES ATENTAMENT AQUEST DOCUMENT I
QUE SI TENS CAP DUBTE O SUGGERÈNCIA, ENS HO FACES SABER.

 
INSCRIPCIONS DEL 19 D’ABRIL FINS A L’1 DE JUNY (AMBDÓS INCLOSOS) 

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA

 El festival està format per diverses modalitats: 

▪ Col·lectiva*: classes  col·lectives  per  a  alumnes  de  tots  els
nivells. 40 €

▪ Cambra**: 2  classes  de  cambra  d’1  hora  i  30’  amb Púrpura
Pansa. 160€/grup

▪ Individual***: classes de 50’  orientades a alumnes des de 1er
d’Ensenyances Professionals en avant. 

o Classe Ties Mellema: 100 €
o Classe Juan M. Jiménez: 100 €
o Classe amb els dos professors: 180 €

▪ Oient: modalitat  que  permet  assistir  a  totes  les  classes,
conferències  i  assajos,  sense  participar  activament  dels
mateixos. 25 €

*  Les  classes  col·lectives  seran  organitzades  per  nivell  una  vegada
finalitzades les inscripcions.

**  El  formulari  d’inscripció per a la modalitat de Cambra és distint a la
resta. Fixa’t bé!!!

*** L’admissió d'alumnes per a les classes individuals estarà determinada
per l’ordre d’inscripció en alumnes a partir  de 5é d’EEPP en avant,  per
tant, qui estiga cursant de 1r a 4t d’EEPP quedarà en llista d’espera per a
Individual  i  entrarà a Col·lectiva.  Es tornarà la part proporcional per el
canvi  de modalitat.  Si  no  està  interessat/da en  Col·lectiva,  es  tornarà
l’import íntegre.



 Per  a  que  la  matrícula  siga  efectiva  cal  que  realitzeu  l’ingrés  de
l’import  de  les  classes  en  aquest  número  de  compte  i  envieu  el
justificant adjuntant-lo al formulari d’inscripció: 

ES31 0182 0546 3702 0159 1414 (BBVA)

En  el  concepte de  l’ingrés  ha  d’aparèixer.  SAXEM  +  nom  de
l’ALUMN@ (Exemple: SAXEM Amparo Muñoz).

Una  vegada  vos  confirmem  l'admissió  al  curs  rebreu  també
informació de com realitzar la reserva per a l’allotjament en cas que el
necessites.

 Per al  SAXEMSEMBLE,  cal seleccionar al formulari d’inscripció de la
pàgina web, aquells  instruments de què disposes,  per a poder fer
una distribució equilibrada. També has de dur impreses les partitures
que t’enviarem.

 L’ ALLOTJAMENT del curs està previst en dues modalitats:

 Alumnes majors d’edat:  Habitacions dobles a l’Hotel Buigues
(Moraira)  que  tindrà  un  preu  especial  per  als  alumnes  del
Festival.  Aquesta modalitat  serà gestionada directament pels
alumnes. El preu de les dietes serà de 75€ que es tindrà que
abonar després de rebre la confirmació d’admissió. 

 Alumnes  menors  d’edat:  Allotjament  al  camping  Moraira.  El
preu  serà  de  160€  que  inclou  les  dietes  de  tots  els  dies,
activitats  a  l’aire  lliure  i  allotjament.  Es  tindrà  que  abonar
després de rebre la confirmació d’admissió.

 Els  preus  de  les  dues  modalitats  inclouen  els  trasllats  des  de
l’allotjament (Moraira)  fins a l’auditori (Teulada) i a l'inrevés. 

● Per als alumnes que no necessiten allotjament, poden sol·licitar els
DINARS I  SOPARS amb  el  grup.  El  preu  del  menú  serà  de
15€/persona i dia.



INFORMACIÓ DEL FESTIVAL

 El festival SAXEM comença dimecres 30 de juny. Aquest dia cal que
tot l’alumnat passe per les oficines de SAXEM  al Hall de  l’Auditori
Teulada Moraira  entre les  9:00  i les  9:45  per a registrar-se al curs,
recollir la seua acreditació i les entrades per als concerts. A les 10:00
començarà el  Festival amb la  presentació del curs  a la  que haurà
d’acudir tot l’alumnat. 

 Els concerts tindran lloc a l’Auditori Teulada-Moraira dimecres 30 de
juny,  dijous 1, divendres  2  i  dissabte 3  de  juliol. El  concert  de
dimecres  serà  a  càrrec  del  quartet  Púrpura  Pansa,  el  de  dijous  i
divendres  a  càrrec  dels  professors  del  curs  i  dissabte serà  el
d’alumnes del festival. Tots ells gratuïts.

 PER AL CONCERT VESTIREM DE NEGRE 

 En aquest  SAXEM  anem  a  comptar  amb  exposicions  dels  nostres
Sponsors i conferències a càrrec dels professors del curs.

 Taller  Al Vent de la mà d’ Óscar Egea, estarà tots els dies de matí
realitzant revisions als saxòfons dels alumnes de SAXEM.

 Totes  les activitats  del  festival  es  realitzaran  a les instal·lacions de
l’Auditori Teulada-Moraira al Carrer Orba nº2 de Teulada (Alacant).



+SAXEM
 +SAXEM: són totes aquelles activitats complementàries a les classes

individuals, música de cambra i/o col·lectives. Hem inclòs en aquest
apartat les següents activitats:

 Conferència  a  càrrec  de Juan  M.  Jiménez:  El  saxòfon  i  el
flamenc. 

 Contarem  amb  classes  de  repertori  amb  piano per  als/les
alumnes  matriculats/des  en  l’especialitat  d’INDIVIDUAL.  En
aquestes  classes,  Manuel  J.  Corbacho (reputat  pianista  /
repertorista) treballarà amb vosaltres les obres de les classes
individuals.

 Per a aquesta edició contarem també amb classes de tècnica
vocal amb la professora Paloma Grueso.

 High Ensemble per als/les alumnes a partir de 5è EEPP que
participen de les classes individuals.

 I  si  el  programa  del  concert  ens  ho  permet,  seleccionarem
alguns/es  alumnes  per  a  que  participeu  com  a  solistes al
concert de dissabte acompanyats pel nostre pianista.

 Per  als  més menuts,  activitats  a  l’aire  lliure cada  vesprada
organitzades per Mou-t Esports.

L’import de la matrícula no es tornarà una vegada finalitzat el termini d’inscripcions, 
excepte les devolucions per canvi de modalitat en Individual (exposat 
anteriorment).

L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.


