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Obertes les inscripcions pel 9è Campus Rock a Sant Cugat
L'escola itinerant de música moderna Campus Rock tornarà a
fer parada a Sant Cugat el cap de setmana de l'1 al 3
d'octubre. La iniciativa, que arriba a la seva 9a edició a la
ciutat, està destinada a joves a partir de 12 anys i compta amb
professors com Jimmy Piñol, Joan Pau Chaves, Toni Xuclà,
David Ibarz i Marina Bbface. Pels infants de 8 a 11 anys hi ha
l'opció del Mini-Campus Rock, que tindrà lloc el 2 i el 3
d'octubre.

El Campus Rock arrencarà divendres 1 d'octubre a les quatre de la tarda i finalitzarà diumenge a la tarda amb
un concert de cloenda amb tots els participants al Celler Modernista de Sant Cugat. Un concert que, per
primera vegada, formarà part del festival Petits Camaleons en el 10è aniversari de l'esdeveniment. Els tallers i
les activitats tindran lloc al Casal de Torreblanca de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. L'edició d'aquest any
commemorarà el 30è aniversari de 'Nevermind' el disc que va fer esclatar el fenomen Nirvana.
Aquest any el Campus Rock Sant Cugat arriba una mica avançat: de l&#39;1 al 3 d&#39;octubre. Demà
dilluns INSCRIPCIONS OBERTES !!!
Més informació i inscripcions: https://t.co/2Vy19vCTnN@lapuamusical @sgae_cat @aieartistas @cultura_cat
pic.twitter.com/XqFbBRjLL1&mdash; CAMPUS ROCK (@ADIMCampusRock) August 22, 2021
Per poder-hi participar, cal tenir mínim dos anys de pràctica amb l'instrument en el cas dels Campus Rock i un
any d'experiència en el cas del Mini-Campus Rock. Les inscripcions estan obertes des d'aquest dilluns.
El preu del casal és de 125 euros i de 110 euros per a residents o estudiants de música a Sant Cugat. També hi
ha un descompte del 25% per a germans. El Mini-Campus té un cost de 85 euros i també compta amb l'opció
de descompte a partir del segon germà.
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