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30 d'abril
Dia Internacional del Jazz  
Novament hem participat a la diada del jazz, que cada any
organitza a Girona Alix Levy, el programador del Sunset.  Ho hem
fet amb els dos conjunts d'en Dani Alonso, que han fet un concert
a la rambla de Girona. En quatre temes s'hi varen afegir els músics
de la Barcelona Street Parade
 
 

26 d'abril
Música i Cinema  
Divendres 26 varem fer la sessió de Música i Cinema, amb
Salvador Àngel, pare de l'escola.  Va estar molt bé, però va quedar
molt curt, i ens varen quedar ganes de més.  Savador Àngels
col.labora tot sovint amb el Museu del Cinema de Girona, si teniu
ocasió d'assistir-hi a una xerrada seva, recomanem que no us ho
perdeu! 

7 d'abril
Alumnes de l'escola al concert de la Guitarrada 2019
Desprès d'una cap de setmana d'assaig a Besalú -com ja ho
publicàvem a l'anterior butlletí-, a l'abril es va fer el concert de la
guitarrada, a l'Auditori de La Sitja, a Fornells.   Marcel Torres s'en
va endur nou alumnes de l'escola, que varen poder tocar amb
molts joves guitarristes de Girona i d'arreu. Una gran experiència
musical i social.
 

13 d'abril
Professors : Óscar Sànchez amb Biflats
A més de participar en projectes més 'tradicionals', com la Cobla
Ciutat de Girona, l'Óscar també té una vessant molt més
esbojarrada, quan col.labora amb els Biflats, que fan una mena de
fanfarria balcànico-mediterrània, i que van presentar el seu CD
Hummusman a l'auditori de l'Espai Ter, a Torroella.   Óscar va
començar a l'escola el 2008, i fa classes de saxo, clarinet, flauta
dolça i flautí.



NEWSLETTER  recull informacions del dia a dia de l'escola, i divulga activitats dels alumnes i professors,
també d'alguns pares músics. No dubteu a enviar-nos informació per a publicar!

La informació essencial seguirà enviant-se per email. Si no voleu rebre el NEWSLETTER, aviseu-nos. 

18-21 de juliol
Cursos Willems a Montserrat   
La Federació Internacional Willems organitza cada any el seu
congrés, i a les mateixes dates es fan cursos per a professors,
tallers, trobada d'escoles...   Altres anys ha estat a Granada, 
 Salamanca, Lisboa, Ljiubliana, Udine, Lausana, Lyon, Vic...
Enguany la trobada d'estiu torna a a Catalunya, al monestir de
Montserrat.  A la foto teniu el cartell, però si voleu més informació
podeu consultar la web de la federació, www.fi-willems.org

Juny
Genís Vila, a l'Escolania de Montserrat?
Genis Vila està superant totes les etapes i les proves necessàries
per a entrar el proper curs a l'Escolania de Montserrat.  Ara ja
només depèn d'ell, i te temps fins al juny per a decidir-se.  En
Genís toca la trompeta, ara té 8 anys i fa Llenguatge 3. Va
començar a l'escola el 2014. A la foto el veiem en un concert.
Sería el primer alumne de l'escola que va a l'escolania.
 

1 de maig
Oberta inscripció 2019-20  
Ja hem obert inscripcions al proper curs. Es mantenen preus, i les
matrícules van a bon ritme.  Si us hi voleu apuntar és bo fer-ho
aviat. No tant per a assegurar plaça, ni per el petit descompte, com
per a facilitar la organització i assegurar millors horaris.  
Destaca la baixa d'Alba Roca. S'incorporen Alex Costa i Iñaki
Caparrós. I es consoliden els tres profes nous d'aquest curs :
Martín Esquiaga , Joel Moreno i Sabrina Banfi. També esperem
seguir amb les col.laboracions amb Nùria Camps i  Lluis Gonzàlez

Alba Roca, 26 anys amb l'escola  
L'Alba plegarà a final de curs. Tota una vida junts, perquè va
començar amb 4 anys com a alumna, quan l'escola era a un petit
espai al centre cívic de St Gregori. En acabar llenguatge va seguir
fent piano, i als 18 anys ja va començar a ajudar-nos com a
professora, mentre estudiava magisteri. I ara en té 30.   Ens és
difícil expressar l'estima que li tenim, però ho podeu imaginar.
Especialment els que us dediqueu a la educació. És gent com
l'Alba la que fa que ens apassioni la feina, i que dona sentit a tirar
endavant cada dia.


