
 1r Curs de Perfeccionament 
           VIOLÍ & ORQUESTRA

Del 18 al 21 de maig 
Saló d’actes del Casino d’Algemesí

MARIJA NEMANYTÉ  
Violinista de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana 

(Palau de les Arts “Reina Sofia”)

ORGANITZA: !
CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA 
“JOAN BPTA. CABANILLES” (Algemesí) 
www.centredemusicaidansa.com

IMPORTANT	

L’alumne deurà entregar aquest ful l 
d’inscripció junt al rebut d’ingrés bancari a 
la Secretaria del Centre Professional de 
Música i Dansa “J. B. Cabanilles” en el 
següent horari: de dilluns a dijous (15,30 – 
19,00 h.) i divendres (10,00 – 13,00 h.) 

DEGUT A QUE LES PLACES SÓN LIMITADES, 
L’ADMISSIÓ AL CURS ES REALITZARÀ PER 
R I G O R Ó S O R D R E D ’ A R R I B A D A D E 
SOL·LICITUDS. 

L’import del curs serà reemborsat en la seua 
total i tat a aquel l s a lumnes que no 
obtinguen plaça. 

Els horaris del curs es concretaran la 
setmana del 9 al 13 de maig segons el 
nombre d’alumnat matriculat. 

En finalitzar el curs, els alumnes participants 
rebran un diploma i una certificació 
acreditativa d’assistència al mateix. 

El dissabte 21 de maig els alumnes 
participants en el curs realitzaran un Concert 
de cloenda (hora a determinar). 

COL·LABOREN

Localització

Entrega d’inscripcions:!

Centre Professional de Música i Dansa !
“Joan Bpta. Cabanilles”!
Plaça auditori Moreno Gans, 4 Algemesí!
Tel. 96 248 17 52 !

correu: info@centredemusicaidansa.com

Realització del curs:!

Casino Lliberal d’Algemesí (Saló d’Actes)!
C/ Muntanya, 24. Algemesí

http://www.centredemusicaidansa.com
http://www.centredemusicaidansa.com
mailto:info@centredemusicaidansa.com
mailto:info@centredemusicaidansa.com


MARIJA NEMANYTÉ

CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ  

COMPTE BANCARI: 3117 0001 90 1143977427 

(Indicar NOM i COGNOMS a l’hora de fer l’ingrés)

ALUMNES DEL CENTRE PROFESSIONAL “J.B. CABANILLES”!

GRATUÏT

Full d’inscripció (Omplir amb lletra majúscula) 

Nom______________________________________________  

Cognoms_________________________________________ 

Direcció___________________________________________ 

Localitat____________________Província______________ 

C. Postal__________________Telèfon__________________  

Correu electrònic__________________________________ 

Instrument/Curs actual 

_____________________________________________ 

Repertori d’obres (assenyalar un màxim de 3) 

1.................................................................................. 

2.................................................................................. 

3.................................................................................. 

Modalitat curs 

Curs complet (125 €)                      Oient complet (60 €) 

Classes individuals (100 €)              Oient individuals (45 €) 

Classes orquestra (50 €)                        Oient orquestra (25 €) 

!!!!!
Dades bancàries

Descripció del curs

Marija Nemanyté naix l’any 1980 a Vilnius, Lituània. Va 
començar a tocar el violí a l’edat de 6 any i finalitzà el 
seus estudis a l’Acadèmia de Música de Linuània i els 
seus estudis de postgrau al Col·legi Royal de Música en 
Londres i el Conservatori CNR de Versalles (França). Ha 
estat guanyadora de diversos concursos nacionals i 
internacionals com ara el 3r premi en el Concurs 
Internacional de Jasha Heifetz. 

Al llarg de la seua trajectòria professional ha participat 
en diversos cursos magistrals amb professors com: Felix 
Andrievsky, Boris Garlitsky, Gidon Kremer, Grigori Zhislin i 
amb el famós quartet de corda Kopelman Quartet. 

L’any 2002 Marija va ser convidada en el Festival 
Internacional de Música de Cambra “Chambe Music 
Conects the World” en Kronberg on va interpretar 
o b r e s d e m ú s i c a d e c á m b r a a m b B o r i s 
Pergamenschikov, Gidon Kremer i Guarneri Quartet. 

De l’any 1996 al 2008 ha sigut membre de l’orquestra 
Kremerata Baltica considerada una de les millors 
orquestres de cambra del món. Durant aquets temps 
va interpretar junt a Gidon Kremer el Concerto Grosso 
nº 3 d’Alfred Schnittke per a dos violins i orquestra en 
sales i festivals importants como ara la Suntory Hall en 
Tokyo, Schubertiade Schwartzenberg, Chicago 
Symphony Hall, Musikfestspiele Saar, Lockenhaus 
Festival, entre altres. 

L’any 2009 fou elegida pel director d’orquestra Lorin 
Maazel per a formar part de l’Orquestra del Palau de 
les Arts Reina Sofia, considerada una de les millors 
orquestres simfòniques del món. 

Com a violinista ha treballat amb directors de renom 
com Zubin Mehta, Lorin Maazel, Sir Simon Rattle, Kent 
Nagano, Yuri Temirkánov, Valeri Gérgiev, entre altres. 

Des de l’any 2012 és directora artística del prestigiós 
Festival Internacional de Música de Cambra de 
Cullera.

Curs complet: 

- Dos classes individuals de violí d’una durada 
de 45 minuts cadascuna. 

- Dos classes colectives d’orquestra d’una 
durada de 1h i mitja cadascuna. 

Classes individuals: 

- Dos classes individuals de violí d’una durada 
de 45 minuts cadascuna. 

- Assistència com a oient a la resta de classes 
individuals. 

Classes orquestra: 

- Dos classes colectives d’orquestra d’una 
durada de 1h i mitja cadascuna. 

Oient complet: 

- Assistència com a oient a les classes 
individuals de violí. 

- Assistència com a oient a les classes 
colectives d’orquestra. 

Oient individuals: 

- Assistència com a oient a les classes 
individuals de violí. 

Oient orquestra: 

- Assistència com a oient a les classes 
colectives d’orquestra. !

HORARIS:!
Classes individuals: 18, 19, i 20 de maig de 16,00 a 21,00 
hores. Dia 21 de 9,00 a 11,00 hores.!

Classes colectives: dia 19 de maig de 19,00 a 20,30 
hores. Dia 21 de 11,00 a 13,30 hores.


