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Pousos- Leiria

SAMP é a única escola de toda a Península Ibérica
com um curso oficial de Carrilhão

   A Escola de Artes SAMP, em Pousos, Leiria, prepara a casa

para nos receber em mais uma temporada de novas

experiências artísticas. Passaram 143 anos ininterruptos que se
começou a aprender música na SAMP e por isso à inovação junta

uma sólida experiência de ensino e criação musicais. Ouvir

música é uma atividade única e fundamental ao ser humano,
mas fazer música é subir para um nível superior de prazer e de

aprendizagens. Na SAMP é possível experimentar esse prazer
em múltiplos formatos. Podemos escolher o tempo semanal que

queremos dedicar à música, a tocar ou a cantar, em grupo ou

individualmente, a solo ou em família, com amigos ou integrado
numa formação já existente. Dos bebés aos idosos, das famílias

aos ambientes hospitalares, das prisões ao ensino oficial, a

SAMP recolhe o que de mais precioso tem a arte e a vida
humana, celebrando a cada dia com as suas equipas de

profissionais a alegria e as emoções do belo.
 

   Gostava de uma atividade artística um pouco mais inovadora e
radical? Pois não faltam na SAMP cursos e projetos “fora da
caixa”. Inaugurado no final do ano letivo passado há um curso de
assobio, e com o final das obras da torre da sé, volta a abrir o

curso de carrilhão. Sabia que a SAMP é a única escola de toda a
Península Ibérica com um curso oficial de Carrilhão?

   Fonte: SAMP
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