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OIB 2021: Calendari d’assaigs i concerts per projectes
ASSAIGS
Els assaigs d’ambdós projectes es realitzaran els mateixos dies en horaris consecutius,
sempre a la seu d’:Ut Música (C/Amílcar 173-175):
dc 10/2 – dj 25/2 – dv 12/3 – dm 23/3 – dc 7/4 – dj 22/4 * – dv 7/5 – dm 18/5
LA FÀBRICA DE COLORS (les dues seccions de l’orquestra): de 17,30h a 19h
EL MEU COS (només la secció de MITJANS): de 19h a 20,30h
* El 22/4 l’assaig de La fàbrica de colors serà obert a les famílies
POSSIBILITAT DE RESTRICCIONS DELS ASSAIGS A 6 O 10 INSTRUMENTISTES PER ASSAIG:
En el cas molt poc probable que en el moment d'iniciar els assaigs no haguéssim superat els trams 1 i 2 del
Pla d'Obertura establert pel Departament de Salut (amb restricció a 6 alumnes per aula) o el tram 3 (amb
restricció a 10 alumnes per aula), redissenyaríem el calendari, oferint assaigs parcials per seccions (corda,
vent fusta, vent metall i percussió) limitats al nombre màxim d'alumnes permès en cada moment.

CONCERTS
Tots els concerts d’ambdós projectes tindran lloc l’última setmana de maig dins l’horari
escolar. Els instrumentistes hauran de ser-hi a les 9h i a les 15h, acabant a les 17,30h.
Si us cal, Ut Música us facilitarà un certificat de participació.
LA FÀBRICA DE COLORS: dimecres 26 de maig matí i tarda / dijous 27 de maig matí
EL MEU COS: dijous 27 de maig matí i tarda
Els responsables de l’OIB repartirem els instrumentistes inscrits equitativament entre els
diversos concerts. A l’abril us donarem la distribució de participants per concert.
ALTERNATIVA AL FORMAT HABITUAL DELS CONCERTS EN CAS DE RESTRICCIONS:
Tot i confiar plenament en poder fer els concerts en el seu format habitual, ateses les perspectives de
vacunació i milora, hem dissenyat per prudència una alternativa en cas de restriccions per tal que els
participants no es quedin sense l'experiència de protagonitzar un gran concert: fer-los a porta tancada,
ubicant els cantaires escolars al pati de butaques i deixant a l'escenari només els músics, que podrien
mantenir sobradament una distància interpersonal de 2 metres.
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