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El Concurs de guitarra i tallers per a joves Francesc Tàrrega convoca una nova edició
domingo, 12 de noviembre de 2017

L'Associació cultural Rondalla Francesc Tàrrega i l'Institut d'Educació Secundària Francesc Tàrrega de Vila-real promouen el
XXII Concurs de Guitarra per a Joves, que, juntament amb tallers musicals de guitarra, tindrà lloc els dies 2 i 3 de
desembre de 2017. La finalitat del concurs, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, és retre
homenatge al guitarrista i motivar els joves en el coneixement de la música del mestre vila-realenc.
El concurs es desenvoluparà paral·lel al tallers de guitarra, com a complement a les sessions, perquè els joves intèrprets
puguen gaudir de l'emoció i superació personal a la vegada de aplicar les tècniques adquirides als tallers. Podran participar
tots els joves intèrprets de guitarra de 11 a 21 anys que estiguen cursant secundària, Formació Professional o Batxillerat,
a més dels estudiants del grau elemental o professional de guitarra.
Per a les inscripcions, hi ha tres modalitats, ja siga per a tallers, per al concurs o per a ambdues activitats. La quota
única d'inscripció és de 30 euros (20 euros per als socis).
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44717&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
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