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Dia de l’Associat
El passat 12 de gener, l'Ateneu va celebrar per primera vegada el dia de l'associat, una iniciativa de la Junta
Directiva per celebrar la trajectòria de l’entitat que va nàixer el 8 de gener de 2008. Aquest dia va estar organitzat
per passar-lo amb amics, alumnat, professorat i familiars i per celebrar un aniversari més de l'associació, en
aquest cas l' XI Aniversari. Amb motiu de la celebració es van realitzar diferents activitats: concurs de dibuix, de
postres casolans, activitats a l’aire lliure, dinar etc. Els dibuixos que es van presentar al concurs van formar un
photocall on els assistents es van poder fer fotos per endur-se un record d’aquest dia. El matí va començar amb
activitats com inflables i un bou mecànic, gratuïtes per a tots els assistents i de les que van poder gaudir no sols
els més menuts sinó tots els qui es van passar per la Fundación Movimiento Ciudadano

.

Photocall amb els dibuixos presentats a concurs

Mentre tothom gaudia de les activitats
preparades, es van cuinar unes paelles per
a compartir un dinar de germanor en el que
es van reunir més de 100 persones.
Per a completar el dia, al llarg de la
vesprada es va comptar amb un Karaoke
amb música en viu en el que tots els
assistents van poder triar d’entre centenars
de cançons interpretades en directe per un
grup en el que participa el nostre professor
de guitarra elèctrica Carlos Ribes. Molts van
ser els qui van passar per l’improvisat
escenari micròfon en mà! Va estar un dia
ple de rialles i pensat per a que tots els
amics de l'Ateneu el gaudiren. Estem
segurs que així va ser!

Associats al bou mecànic

Karaoke en viu

Gràcies a la Junta Directiva per l’organització del
Dia de l'Associat!
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Audicions
Com cada mes de gener, l'Ateneu va
realitzar
les
seues
audicions
simultànies quadrimestrals. Durant la
vesprada
d'audicions
l'alumnat
realitza
les
seues
actuacions
repartides en les diferents aules de
l'Ateneu,
i
en
la
Fundación
Movimiento Ciudadano. Aquestes
audicions són una part més de la
formació de l'alumnat en la que
s'enfronta a tocar davant del públic
gaudint i fent gaudir amb les seues
interpretacions.

Audició de Combo, música moderna

Alumnat i professora de contrabaix

Audició de percussió

A més de les audicions de les especialitats
instrumentals en les que van participar tots els
instruments de cada departament, corda, vent, tecla,
percussio, cant i grups com el de música moderna,
també es van realitzar audicions de dansa, teatre
infantil i MMSE.
Tot l'alumnat i professorat prepara aquesta jornada
d'audicions amb molta il·lusió per fer passar al públic
una vesprada divertida i plena d'art.
A més les actuacions pretenen sempre tindre una
vessant didàctica per a tots els assistents que poden
aprendre aspectes dels diferents instruments: de
quina família són, quines agrupacions solen formar
per tocar en conjunt, quines són les parts de
l'instrument etc i tot allò que vulguen preguntar!!
Alumnat i professorat de clarinet
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Alumnat i professora de guitarra

Audició de MMSE

Audició de trombó
Totes les audicions són obertes al públic, us esperem a
les audicions de final de curs! T'ho vas a perdre?

Gràcies a tots els assistents i enhorabona
a participants i equip docent de l'Ateneu
per la organització!

Audició de cant

Ateneu Cultural Ciutat de Manises Pàgina 5
Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm. 7 baix (Manises, 46940), València.

Concert Familiar I
El passat 19 de gener, l'orquestra de vents va realitzar el primer dels
seus concerts d'aquest any. En aquest concert van interpretar el
conte musicat Peer Gynt, amb la narració de l'escriptor noruec
H.Ibsen i la música del compositor també noruec E.Grieg, traduït
íntegrament al valencià per a l'ocasió.
Però...què és el conte musicat? Aquest tipus d'espectacle combina
narració i música dins d'un mateix guió. Utilitzar el conte i la música
conjuntament és un recurs molt utilitzat en l'àmbit de l'educació
bàsica. Això permet, per exemple, ajudar a la comprensió, ja que
associar un fragment musical a un personatge ajuda als menuts a
entendre millor el conte sense perdre la concentració en la història.
Justament això és el que defineix un conte musicat, com és el cas de Peer
Gynt. I per aquests motius, l'Ateneu ha decidit obrir el cicle de concerts
familiars amb aquest concert pensat per als més menuts.
En aquest conte musicat, els propis músics de l'orquestra de vents eren els
encarregats de fer alhora d'actors i narradors de la història.
El concert, està emmarcat dins dels concerts familiars que l'Ateneu ofereix en
el curs 18/19, es va realitzar a la Sala Vicent Ros de la Casa de la Cultura de
Manises. Es van fer dues sessions amb ple absolut.
Tant menuts com majors van poder gaudir de la lectura dramatitzada junt amb
la música i l'espectacle de llums preparat per al concert.

Concert Familiar II
Dins del circuit de concerts familiars, l'Ateneu va
realitzar el passat 17 de febrer un concert a càrrec de
l'orquestra de vents. El repertori, de Berlioz a Mahler,
va permetre fer un repàs al llarg d'una important part
de la història de la música. Abans de cadascuna de
les obres, s'explicava al públic la contextualització de
l'obra en el moment en que va ser escrita així com les
característiques de les composicions dels diferents
autors. El concert també a la Sala Vicent Ros de la
Casa de Cultura de Manises va tindre ple absolut en
ambdues sessions.
El programa va ser la Simfonia Fúnebre i Triomfal de Berlioz, la Marxa Fúnebre de Sigfrido, de Wagner i el IV
Moviment de la Simfonia nº1, de Mahler. En totes aquestes obres els instruments de vent metall tenen una gran
importància, omplint la sala amb la seua sonoritat.

Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm.7 Baix. (Barri de Sant Francesc). Manises. València.
www.ateneumanises.com
secretaria@ateneumanises.com
Telèfon: 96.109.53.07 de Dl a Dv de 15:00 a 20:30h
ESCOLA DE MÚSICA, DANSA, CINEMA I TEATRE.
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Curs viola de Gamba
El 23 i 24 de febrer es realitza a l'Ateneu el curs de música antiga. En
aquesta sessió a càrrec de Xurxo Varela, professor de Viola de Gamba, es
treballen tant el repertori i tècnica individual per a toar en solitari com
aspectes de la formació grupal tals com l'afinació, el treball en grup, la
sonoritat etc. Una sessió més en la que Xurxo compateix la seua experiència
i ensenya al nostre alumnat qüestions més tècniques de
l'instrument. Després del curs es realitza una audició oberta sobre allò que
s'ha treballat a la sessió.
Si vols formar-te en la
música Antiga i aprendre
sobre la Viola de Gamba
encara estàs a temps,
queden dues sessions
més d'aquest curs: el 4 i 5
de maig i el 22 i 23 de
juny. I més sessions per
al proper curs. Informa't a
la secretaria del centre.
Xurxo i l'alumnat del curs de música Antiga.

Audicions violes
La professora de viola de l'Ateneu, Paula Moya, esta realitzant aquest curs 18/19 un cercle d'audicions amb les
seues alumnes. Aquesta proposta sorgeix per tal de millorar l'autoconfiança de l'alumnat, perdre la por a tocar
davant d'altres companys, familiars, professorat i públic en general i poder controlar els nervis per gaudir quan es
realitza una interpretació d'aquest tipus. El resultat d'aquestes audicions és la millora de la comunicació en el grup
així com de l'aprenentatge tant individual com col·lectiu. És una manera més de completar el coneixements musicals
assolits a les aules. Gràcies per fer-nos gaudir amb les vostres audicions. Molt bon treball!

Audició de viola al saló de l'Ateneu

Les audicions de totes les especialitats, música,
dansa, teatre, MMSE, es realitzaran al mes de juny.

Setmana de l'art, 16 a 23 de juny.
T'esperem!

Alumnes i professora de viola després de l'audició
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VII GALA PREMIS O.S.C.G.A.R
Una vegada més arriba el moment de celebrar la Gala dels Premis O.S.C.G.A.R (Ostentaciones Sónicas Con Gags
Artísticos Rempampinflados). El projecte dels O.S.C.G.A.R. naix al 2013, amb l'objectiu d'oferir un espai per a la
creativitat de l'alumnat en el que ells mateix, dissenyen, escriuen i creen una pel·lícula completa, incloent la
composició de la banda sonora i dels diàlegs i decorats. Aquest projecte està inclòs dins dels projectes socials de
l'Ateneu ja que lluita contra el fracàs escolar i va ser premiat per la Conselleria d'Educació de la Comunitat
Valenciana l'any 2014 atès al seu propòsit en aquesta lluita entre els més joves. Els participant són alumnat d'edats
entre 8 i 13 anys.

Alumnat presentant les seues pel·lícules

Aquest any, la gala, que va estar organitzada per la Junta Jove de l'Ateneu, es va celebrar l'1 de març a la Fundación
Movimiento Ciudadano. La gala va començar amb un sopar de germanor en el que van participar alumnat, associats i
amics i familiars de l'Ateneu. Després es va fer la projecció de les 3 pel·lícules participants d'aquest curs. Els propis
directors, actors i guionistes de les pel·lícules van poder presentar-la i explicar al públic la realització de totes les
fases de la seus pel·lícula, així com fer les agraïments pertinents. Al finalitzar la gala es va fer entrega d'un diploma
de participació a tots el qui han format part del projecte. Aquest any un total de 14 alumnes han participat en la
realització de les pel·lícules projectades.

ENHORABONA PEL VOSTRE TREBALL!
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CARNESTOLTES
Com cada any, amb la celebració del Carnestoltes, l'Ateneu realitza el seu particular soterrar del xoriço. Aquesta és
una tradició que es realitza a diferents localitats del nostre país i simbolitza la fi de les Carnestoltes parodiant un
soterrar. En aquest acte es fa una desfilada pels carrers del barri en la que un grup de planyideres acompanyen al
xoriço. El xoriço representa la festa de Carnestoltes i es celebra el seu final cremant-lo en una foguera al ritme de
la batucada. Aquest any a la desfilada han participat el grup de teatre i alumnat vestits de planyideres, plorant per
la fi de la festa. A més amics i associats de l'Ateneu han format part de la desfilada amb la indumentària
corresponent a un soterrar: negre rigoròs. El grup de batucada de l'Ateneu ha posat ritme a aquest esdeveniment.

Batucada i alumnat amb el xoriço moments previs a la seua cremà

Després del soterrar del xoriço, els assistents van
concloure la festa amb un sopar de germanor
acompanyat d'espectacle, com ja ve sent tradicional
en aquestes dates, a càrrec del grup Xic 2 Xic, format
per Fernando i Vicent Hurtado, professor de teatre de
l'Ateneu. Una nit completa en la que vam gaudir en
bona companyia!

Gràcies a la Batucada per la seua
participació i a tot l'alumnat,
associats i amics de l'Ateneu!
Actuació del grup Xic 2 Xic
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Concert vent fusta
El professorat del departament de vent fusta, va
realitzar un concert el passat 30 de març a l'església
del Barri Sant Francesc. El concert comprenia la
temàtica de la música dels nacionalismes de
diferents parts d'Europa. El programa va estar format
per obres de Bartok, Farkas, Shostakóvich,
Chaikovski i Manuel de Falla, enllaçant-les segons
les sues semblances depenent de la zona i època en
que es van composar. Un concert didàctic en el que
tots van poder gaudir i aprendre d'una part de la
història de la música amb el millor exemple: la
interpretació de les obres més destacades.

El professorat participant, d'esquerra a dreta a la foto superior: Teresa, professora de flauta travessera, María,
professora de clarinet, Vicent professor de dolçaina i bombardí, Sandra, professora de saxòfon i Andreu, professor
d'oboè i cap de departament de Vent Fusta.

Activitat departament corda fregada
Raquel Fernández, professora de contrabaix, realitza aquest curs una nova proposta: "La imatge de la música"
com a cap del departament de corda fregada. Aquesta activitat consisteix en la visualització de fragments d'obres de
compositors rellevants a través de curts d'animació de diferents autors. Com el seu propi nom indica, l'activitat dona
una imatge visual a la música que s'escolta. A més en cada sessió es realitza una xicoteta presentació i
contextualització sobre els compositors que es van a tractar i una posada en comú de les sensacions i aprenentatges
que "La imatge de la música" deixa sobre els participants.
Aquesta, és una activitat per a tots els públics i molt
recomanada per a alumnat i professorat de
l'especialitat de música, així com per a les seues
famílies.
La primera sessió es va dur a terme el 5 d'abril al saló
de l'Ateneu. Aquesta consistia en la visualització d'un
fragment de l'obra d'animació "Pictures at an
Exhibition" d'Osamu Tezuka inspirada en la música
del compositor Modest Músorgski. Una experiència
diferent que va agradar a tots els participants.
La propera sessió de "La imatge de la música" serà el
17 de maig a les 20:30h al saló de l'Ateneu.
Raquel a la presentació de Pictures at an Exhibition
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Concert Familiar III: Te Deum
Continuant amb el circuit de concerts familiars, es va celebrar el 13 d'abril un concert en que van participar l'Orquestra
de corda i l'Orquestra de vents de l'Ateneu, les dues agrupacions professionals. En total, uns 40 músics que van fer
gaudir al públic amb un innovador programa. Per primera vegada, l'Orquestra de vents va assumir el paper del cor i es
va interpretar el Te Deum de Kristof Penderecki, un obra del segle XX amb una considerable dificultat vocal i
instrumental. El concert va tindre lloc a l'Església del Barri Sant Francesc, un espai idoni per a aquesta interpretació.

Imatges del calfament i prova acústica previs al concert

A més, com a senya d'identitat
de l'Ateneu, cada concert és
una oportunitat per a aprendre
i aquest no va ser menys. El
públic va poder entendre i
practicar el concepte de to i
semitò així com la formació
dels acords amb senzills
exemples que ells mateix van
poder cantar. Una interacció
amb el públic que permet que
aquest puga disfrutar de l'obra
entenent un poc millor allò que
està escoltant. Un concert que
no va deixar indiferent a cap
dels assistents.
Concert del Te Deum de Penderecki
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Fira del llibre
Un any més, l'Ajuntament de Manises, va
convidar a l'Ateneu a participar en la inauguració
de la Fira del Llibre, celebrada a la plaça Rafael
Atard el 14 d'abril. En aquest acte, va participar
l'Orquestra de Vents amb un concert de públic en
el que sis dels assistents van poder asseure's
entre els músics, gaudint de l'espectacle des d'un
altre punt de vista. Es va triar per a l'ocasió el
conte musicat de Peer Gynt, degut a l'èxit que va
tenir al primer dels concerts familiars. En aquest
acte, el públic, i, en especial els més menuts, van
gaudir de la història narrada de Peer Gynt
acompanyada de la música de l'orquestra. Des
d'ací volem donar les gràcies a l'Ajuntament de
Manises, especialment a la regidoria de Cultura
per l'organització d'aquest acte.

Properes activitats
•

Dijous 6 de juny a les 20:30h Auditori Germanies. El Tamborilero Mágico i Carmina Burana. Entrades
gratuïtes però numerades. S'han de retirar a la secretaria del centre.

•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 8 de juny a les 19:00h Auditori Germanies. Cor d'adults: Canvi climàtic. Entrades gratuïtes però
numerades. S'han de retirar a la secretaria del centre.
Divendres 14 de juny a les 20.00h Fundació Movim. Ciudadano. Espectacle de Dansa.
Divendres 14 de juny a les 22.30h Fundació Movimiento Ciudadano. Teatre "Hablemos de sexo"
Dissabte 15 de juny a les 17:30h Parc de l'Albereda, Joan Fuster. Audicions fi de curs.
Diumenge 16 de juny a les 19:30h Auditori Germanies. Orquestres professionals: Ennio Morricone
Entrades gratuïtes però numerades. S'han de retirar a la secretaria del centre.
Divendres 21 de juny a les 20:00h Ateneu. Audició de Consort, Baix, Combo i Trompetes.
Dissabte 22 de juny a les 20.30h Ateneu. Audició de Música Antiga.
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ESCOLA DE MÚSICA, DANSA, CINEMA I TEATRE.

Els nostres col·laboradors

Peluquería—Estética 96 1521016
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