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7 d'abril 
Joel Riu estrena obra a Barcelona 
A més de pianista, el professor Joel Riu Llavanera és també compositor, 
percussionista, i professor a la destacada escola El Musical (Bellaterra).  El 
dia 7 van estrenar obra seva. La Jove Orquestra de Figueres i la de St 
Andreu, a l'Auditori de la Fabra i Coats, a Barcelona.  Un projecte amb 
l'escultora Mónica Campdepedrós  i altres compositors. En Joel és la'autor 
del quart moviment.  Per internet podeu trobar detalls dels seus múltiples 
treballs, molt diversos i sempre interessants. El proper curs seguirà venint a 
l'escola, dissabtes -aprofiteu-ho! 

14-15 d'abril i 22 d'abril 
XVIII Guitarrada de comarques de Girona 
Han estat a Besalú el cap de setmana, preparant el concert de dissabte  22 
a Torroella. Hi van nens de moltes escoles. Marta Crous  hi participa des de 
petita, abans com a alumna i ara com a professora. Foto : Enguany hi 
son els alumnes Bernat Burjons,  Berta Garcia, Pere Torres, Aleix del Monte, 
Guillem Sunyer, Arnau Paredes, Joana-Jing Palomo i Gerard Capuz 
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5 d'abril 
Visita de l'Oriol  
Dijous 5 ens va visitar l'Oriol. Té quatre mesos, i és el fill de l'Ester Satorras 
(professora de flauta travessera) i germà dels alumnes Elsa i Lluís. A la foto, 
amb el grup de Llenguatge 5 dijous. Enhorabona! 

11 d'abril 
Premi a Nezih Yesilnil 
Alguns recordareu la visita a l'escola dels músics turcs Nezih i Aysegul 
Yesilnil, el 2016.  Nezih ha estat premiat per la prestigiosa IKSV - Istanbul 
Foundation For the Arts and Culture, per 50 anys de trajectòria artística i 
pedagògica.  Rebrà el premi el 26 de juny, a la inauguració del Festival 
Internacional de Jazz d'Estambul.  Esperem que tornin aviat a Girona.  
Nezih va presenciar algunes classes, i està mirant la possibilitat de que 
M.Àngels imparteixi un stage de formació de professors a Turquia 

16 d'abril 
Jam Session d'alumnes al Sunset 
Els alumnes grans d'en Dani Alonso varen fer dilluns una Jam Session al 
Sunset Jazz Club. Gran treball de Lia  Bertran, Patricia Martín, Samuel 
Muñoz, Marina Planellas, Pau Antúnez... Volem destacar especialment en 
Teo Larrosa. Un crack!!  Flautista, cantant, saxo, piano... Amb 15 anys, 
ja té el diploma professional i pot exhibir una carrera impressionant. 
Recomanem un cop d'ull a YouTube 



30 d'abril / 6 de maig / 30 de maig 
Propers concerts de Swing Cookies 
Dilluns 30 d'abril, 18:30, Dia internacional del jazz.  Rambla de Girona 
Dissabte 6 de maig, 12:00, a la Festa dels Veïns de l'Eixample 
Divendres 25 de maig, 20:00   30 anys de la Cooperativa El Rebost 

El NEWSLETTER  recull informacions del dia a dia de l'escola, i divulga activitats dels alumnes i 
professors, també d'alguns pares músics.
La informació essencial seguirà enviant-se per email. Si no voleu rebre el NEWSLETTER, aviseu-nos. 

22-29-30 d'abril 
Luis Rodriguez Trio 
És un trio de swing, i a més d'en Lluís en formen part Tomy Muñoz 
(clarinet i saxo, profe de l'escola) i Albert Martínez (contrabaix, ex-alumne 
nostre). Han assajat a l'escola, i els podreu veure : diumenge 22 abril, a La 
Rosaleda, 12:00 / diumenge 29 a les 12:00 a la ballada Lindy hop i 
xocolatada del bar Biscuit (devant Generalitat) / Dia internacional del jazz 
(dilluns 30 d'abril a la rambla, 19:00, tot seguit dels Swing Cookies)  

20-21-22 d'abril 
Lindy Exchange Girona 
Event impulsat cada any per en Tomy Muñoz, i per l'Associació de lindy 
hoppers. Per primer cop a Girona ciutat. Tres dies intensos de ball, amb 
classes, tallers, festes i concerts. Molts participants internacionals i grups 
de gran nivell, com els Shaking All d'en Dani Alonso. Podeu fer un cop 
d'ull a www.lindyexchangegirona.com 

21-22 d'abril 
Concerts i disc d'en Vernau Mier 
Ex-alumne de l'escola, i també professor -ara en excedència, mentre 
completa màster (un de veritat, no un Cifuentes!) de dos anys a Basilea. 
Vindrà per a tres concerts, amb Afra Hammerli (v), Horacio Fumero (cb), 
Jaume Llombart (gt) i Ramon Prats (bt).  Sunset dissabte 21 a les 23:00 / 
Museu d'Història diumenge 22 a les 12:00 / Sinestèsia BCN diumenge 22 a 
les 21:00.  També és a punt el seu segon CD, Frisson Sextet, editat per el 
prestigiós segell Fresh Sound New Talents. Professor a l'escola des dels 
15 anys (ara en té 23), és Diplomat en Educació Musical Willems, Diplomat 
Professional en Guitarra clàssica, i Graduat Superior en Saxo Jazz 

5 de maig 
Sessió de mostra per a nens de P3, P4 i P5 
Dissabte 5, 17:00, fem una sessió per a nens de P3, P4 i P5, amb els pares. 
Per a que vegin la feina que es pot fer amb els mes petits, i que no esperin 
a oferir música als nens quan ja siguin massa grans.De vegades funciona, 
sí, però en educació és de ben petits quan es posen les bases i quan es 
pot fer la millor feina.  Si coneixeu pares que poden estar interessats, us 
agraïrem si els animeu a venir. És gratuïta, però cal apuntar-s'hi

27 d'abril 
Tati Cervià i Toni Pujol - Secreta Veu 
Aprofitem el newsletter per a recomanar-vos el nou CD i el concert de la 
Tati Cervià (veu) i en Toni Pujol (contrabaix), pares d'en Jan Pujol, 
alumne de l'escola.  Un recull de cançons a l'amor difícil. Serà  divendres 
27, a les 20:00, a l'Auditori Viader - Casa de Cultura.  Quintet amb Dani 
Comas (gt), Ferran Badal (ft) i Marc Clos (bt + vb) 


