Ciclo de Concertos “Música de Pais para Filhos” em Portimão
Wednesday, 07 September 2011 22:00

There are no translations available.
Em Fevereiro regressa o Ciclo de Concertos "Música de Pais para Filhos" a Portimão, na
Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes
, com sessões às
11h00
e
12h00
.
As inscrições são limitadas e deverão ser efectuadas para o seguinte contacto: 282480490
(Divisão da Acção Cultural da Câmara Municipal de Portimão).
O 4.º Ciclo de Concertos "Música de Pais para Filhos" é uma organização do Município de
Portimão
e
produção da
Associação Cultural Música XXI
.

Programação:

05 Fevereiro 2011 - Gonçalo Pescada (Acordeão)

05 Março 2011 - Rui Afonso (Percussões tradicionais)

02 Abril 2011 - José Alegre (Cordas Tradicionais)

07 Maio 2011 - Paulo Girão (Flauta Transversal)
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04 Junho 2011 - Albano Neto (Trompete)

03 Setembro 2011 - Ana Maria Moura (Violoncelo)

01 Outubro 2011 - Inês Rosa (Flauta de Bisel)

05 Novemb2011 - Rui Gonçalves (Violino)

03 Dezembro 2011 - Fernando Ponte (Guitarra)

Idealizada por Paulo Cunha, esta iniciativa artística/pedagógica destinada a bebés teve início
em 2001. Músicos conceituados ligados à Associação Cultural Música XXI têm vindo a
desenvolver um trabalho meritório no estímulo musical através da vivência e interacção com os
seus diferentes instrumentos e formas de tocar.
Entre os muito objectivos destes concertos destaca-se o de, através dos filhos, cativar e
motivar os pais para a importância e necessidade de os estimular de forma continuada e
persistente. Estes concertos focalizam a sua atenção nos bebés de tenra idade por se saber
que é nos primeiros meses de vida que, através de audições activas e jogos musicais, se
trabalham muitas competências e capacidades musicais. O contacto com todas as qualidades
do som leva a que estes concertos de cerca de meia hora sejam um forte atractivo para estes
futuros apreciadores de música.
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