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divendres 10 de maig
Ex-Alumnes : Élia Casals a l'Auditori de Girona
L'Auditori de Girona va programar el Magnificat de Bach -amb el Cor de
Cambra de la Diputació i l'Orquestra de Girona-, i els Concerts de
Brandenburg, on tingué un destacat paper solista l'Elia Casals (flauta
travessera), ex-alumna de l'escola que segueix una brillant carrera.

dissabte 25 de maig
Preparant els concerts del Viader
Els concerts son molt importants, sí.  Son part de la educació musical.
Però no en son l'objectiu principal, i cal evitar que les classes es centrin
massa en preparar uns concerts ben lluïts.   Tot i així, de vegades sorgeix
una bona oportunitat, i l'aprofitem...  A la foto, el grup de Llenguatge 3
de dissabtes, assajant amb bateria les cançons del concert final,
aprofitant que el professor -en Joel- tenia una estona lliure.

dimecres 22 de maig
Alumnes : Miquel Ilagan al conservatori
Com anunciàvem a un butlletí anterior, en Miquel es presentava al grau professional del
Conservatori de Girona, en dues modalitats : Guitarra i Percussió.  A les proves d'instrument
va treure puntuacions impressionants : un 9,6 en guitarra, i un 9,1 en percussió. Enhorabona!
I també als seus professors d'aquests anys, els d'ara (Marcel, Joel, Dani, Pau i M.Àngels) i els
d'abans (Sònia, Vernau i Marta).    Si els horaris li ho permeten, el proper curs en Miquel
seguirà al conjunt de jazz de l'escola

dissabte 11 de maig
Professors : Marcel Torres a TV3 FAQS + gira amb Pulpo Pop + Màster
Una sorpresa veure Marcel Torres a TV3, al Preguntes Freqüents, amb
Pulpo Pop i Xavi Molina.  Si el voleu escoltar en directe, Marcel i Pulpo
Pop fan gira d'estiu amb 10 concerts, tots a les 21:00.  Juliol  (el 10 a
Cadaqués / 11 Tossa / 12 Pals) i Agost (el 7 Cadaqués / 8 Tossa / 9 Pals /
10 Platja d'Aro / 28 Cadaqués / 28 Tossa / 30 Pals). 
El proper curs Marcel Torres vindrà només els dissabtes, mentre fa un
Màster ESMUC, a Barcelona.

dissabte 18 de maig i dissabte 2 de juny
Ex-Alumnes : Albert Martínez, a Fontajau i a Figueres
Albert (23), contrabaix, va entrar a l'escola el 1999, als 3 anys. Va fer
violí, baix i contrabaix. També toca la tuba.  Si algú s'anima amb el
contrabaix, l'Albert li pot fer classe de prova.  El 2 de juny va tocar al
Festival de Jazz de Figueres (amb la banda all-stars d'en Dani Alonso:
Víctor DeDiego, Artem Zhuliev, Matthew Simon, Jean P Derouard... )  A
la foto l'Albert i en Tomy Muñoz tocant a la festa dels veins de Fontajau
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dimarts 18 de juny
Pares :  Miquel Llorens, amb Terra Endins al Palau de la Música.
Amb quasi 40 anys de trajectòria, els Terra Endins son un dels grups
de música popular més veterans i de més anomenada del país. En
Miquel Llorens -el pare d'en Jordi i de la Clara- ja fa uns quinze anys
que n'és membre.   El 18 de juny, a les 19:00, fan concert al Palau de la
Música, amb un repertori de música popular, sardanes i valsets
mariners.
 

dimarts de juliol i agost
Vespres amb Swing
Un any mes tornen a l'estiu els Vespres amb Swing,
una de les moltes iniciatives musicals que impulsa
el professor Tomy Muñoz. Enguany la programació
torna a ser d'un nivell espectacular. Amb músics
vinculats a l'escola -Dani Alonso, Patrícia Martín,
Albert Martínez o el mateix Tomy Muñoz- i també
amb figures com Oriol Romaní o Adrià Bauzò.   Si us
agrada ballar, o si voleu passar una bona estona al
vespre dels dimarts, abans de sopar, no us ho
perdeu!

diumenge 2 de juny
Concert Final dels grans a la Casa de Cultura
Els alumnes de Llenguatge, des de L3 fins a L6, van fer els concerts
final de curs a l'Auditori Viader.  Repartits en quatre concerts, on cada
alumne va poder tocar alguna peça a l'instrument i cantar algunes
cançons en grup. També hi hagueren duos i trios.

diumenge 26 de maig
Ex-Alumnes : Vernau Mier Sextet al festival FEM de Banyoles
Vernau Mier Frisson-Sextet va actuar al Festival de Jazz FEM de
Banyoles.  Sextet sense guitarra ni piano, amb harmonies construïdes
per  quatre instruments de vent.    Properament (17 juny, BCN, sala Artte)
Vernau toca amb Kelly Green, primer concert a Europa de la cantant i
pianista americana, habitual als millors clubs de Nova York. 


