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Vine a gaudir amb nosaltres de la 

MÚSICA
La JOF realitza periòdicament concerts mostrant el seu 
repertori, que abraça des de la música barroca fins la 
contemporània, amb especial èmfasi en les obres de 
compositors catalans dels nostres dies.

Ha enregistrat sis CDs amb obres d'encàrrec propi.

Concerts

La diversitat en el repertori i la qualitat dels 
instrumentistes permeten a la JOF oferir l’orquestra 
per a realitzar concerts en diversos àmbits de la cultura 
del nostre país, per a actes institucionals, celebracions, 
concerts benèfics, etc.

T’oferim una  molt  per a poder formació important
evolucionar amb el teu instrument en grup i bona
companyia

La JOF ofereix concerts amb un repertori actualitzat 
anualment. La formació està oberta a contractacions
arreu de Catalunya.



La Jove Orquestra de Figueres (JOF)  és un espai 
d'aprenentatge orquestral a disposició dels joves 
estudiants de música de les comarques gironines. D'ençà 
l'any 1987 molts joves instrumentistes han realitzat els 
seus estudis orquestrals a la JOF. Dins d'un marc de 
potenciació integral del jove i amb l'objectiu d'estimular 
la seva sensibilització musical, els joves realitzen un 
treball pedagògic amb el guiatge d'un equip tècnic 
professional i el suport d'un equip gestor de mares i pares 
voluntaris. Compta també amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

JUNCÀRIA

Direcció: Anna Ribera

La JOF inicia el curs amb unes colònies de 3 dies per a 
començar a treballar el nou repertori. Es fa un assaig 
setmanal, els dissabtes a la tarda, i durant tot el curs es 
programen diversos concerts arreu de les comarques 
gironines. També es cerquen col·laboracions amb altres 
agrupacions musicals que permetin realitzar intercanvis a 
Catalunya i a l’estranger.

Les activitats de la JOF s'ajusten al calendari escolar. Els 
assajos tenen lloc al Centre de Formació Integrat Ferran 
Sunyer i Balaguer situat a la Ronda Sud, 3 de Figueres.

La JOF és una associació independent sense ànim de 
lucre amb més de seixanta joves músics.

Al llarg de més de 25 anys de la nostra història han 
passat per l'orquestra quasi un miler de joves 
instrumentistes, molts del quals són reconeguts 
professionalment. L’equip de professors ajuda a créixer 
els joves intèrprets i a mantenir la qualitat musical de la 
formació. La JOF es manté per les quotes dels pares, 
així com mitjançant l’ajut d’institucions públiques i 
privades que ens donen suport. 
Tot i això, les despeses de l’orquestra necessiten  
nodrir-se també amb aportacions que ens ajuden a 
mantenir el material fungible, a satisfer les despeses de 
transport o estades en el cas dels intercanvis, etc. Hi ha 
moltes fórmules mitjançant les quals hom pot 
esdevenir mecenes o col·laborador de la nostra 
associació.

Formació Seccions

La JOF s’organitza en quatre seccions, en funció de l’edat, 
el nivell i el tipus d’instrument. Una peculiaritat de la JOF 
és que les diferents seccions compten amb el suport de 
caps de corda professionals, la qual cosa permet treballar 
més intensament amb els instrumentistes.

INDIKA

FICARIS, secció de corda

TRAMUNTANA, secció de vent

Direcció: Maria Geli

Direcció: Jordi Piccorelli

Direcció: Mercè Miró

Mecenatge
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