Solidaritat amb l’Escola de Talnique en El Salvador
(Educar per la pau i la convivència)
Situada en la serra del Balsamo, l‘Escola i el poble han estat construïts per la
nostra Associació Zen Dana Paramita. A pesar de la distància als llocs
conflictius dels centres urbans, el poble de Talnique pateix de la mateixa
problemàtica que moltes zones del país: pobresa i delinqüència lligada al
narco-tràfic. En aquest sentit la nostra col·laboració aquest any, està enfocada
en el àmbit educatiu, empoderar i alliberar als nens i joves d’aquest greu
problema.
En col·laboració amb la Universitat de San Salvador estem iniciant un projecte
d‘ Educació Biocèntrica apunta a l’aprenentatge vivencial, on la prioritat és
l’experimentació, la corporeïtat, l’emoció, i els sentiments.
Que: Valoritzi la cooperació solidaria,
 L’aprenentatge en grup no competitiu.
 El valor de la vida (no es pot matar a
ningú s’ha de respectar tota vida)
 La responsabilitat i sentit de la vida.
 El respecte i el diàleg.
 La importància i la particularitat de cada persona i promoure la seva
creativitat i empoderament.
 Vincular les àrees artístiques i instrumentals amb la naturalesa, la
Sociedad, la humanitat y el cosmos.
 Aprendre una manera d’abordar el mon i de poder construir un
Futur millor
 El coneixement te valor si dona sentit a la existència del educand/a..
 El mètode de ensenyament es basa en la flexibilitat, en la amorositat, el
diàleg,i el respecte mutu

¡¡COL·LABORA!!

Diumenge, 22 de abril del 2018
Hora: 19.30
Sala Castanyer
Casa d’Espiritualitat
Sant Felip Neri
Nena Casas 47

PROGRAMA
I PART
J.Haydn Sonata N.2, Hob. XVI: 49, en Mi b Major
I. Allegro
II. Adagio e cantabile
III. Finale
F. Schubert Sonata D 958, en do menor
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto. Allegro-Trio
IV. Allegro
II PART
A.Ginastera

Sonata N.1 op. 22

I. Allegro marcato
II. Presto misterioso
III.Adagio molto appasionato
IV. Ruvido et ostinato

Aportació a benefici del projecte Educatiu de
Talnique El Salvador
Entrada normal: 12 €
Jubilats, aturats i estudiants : 10 €
FILA 0: APORTACIONS SUPERIORS
http://casaespiritualitatsfneri.com/

Eugènia Guri Batlle
Es gradua l’any 2017 a l’Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC amb el professor Vladislav Bronevetzky. Actualment està cursant un
Màster Estudis avançats en Interpretació també a l’ESMUC
Va començar la seva formació als 6
anys, amb la professora Carme Cesena,
i va continuar després amb Sebastián
Colombo.
Ha participat com a alumne activa en
diversos cursos i classes magistrals
(Pietro De Maria, Jasinski, Marta
Zabaleta, Helen Krizos, Denis Losev...), i
ha rebut un seguiment a través de
classes durant un temps dels mestres
Karen Merle i Alan Weiss.
Ha estant becada en algunes ocasions pel Centre d’Estudis Pianístics – CEP. Ha
rebut diversos premis arreu de Catalunya i ha format part del programa de
concerts en diverses sales, com Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges, Casal del
Metge, Auditori CCCB, Conservatori Municipal de Música del Bruc, Auditori
L’Atlàntida de Vic,
Auditori Enric Granados de Lleida i Sala 2 “Oriol Martorell” de l’Auditori de
Barcelona.
També a Sala Maene de Brussel·les, Salle Gabriel Fauré du Conservatoire de
Paris , etc.
En l’àmbit de la música de cambra, ha estudiat principalment amb el Quartet
Casals i amb Kennedy Moretti, i ha guanyat diferents premis juntament amb el
quartet Caelumènia Guri

