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31 d'agost 
Ex-alumnes : Vernau Mier, màster a Basilea 
Vernau Mier (24) és ex-alumne i profe de l'escola, ara en excedència.
Diploma elemental Willems a l'escola (2005);  Professional de guitarra
clàssica al Conservatori (2011);  Pedagògic Willems (2012); Superior de
Saxo Jazz a ESMUC (2016). I ara ha completat dos anys de Màster en Saxo
Jazz, a Basilea.  L'examen final va ser un concert al Jazz Campus, el 31
d'agost, assolint la nota màxima.  Ha estat professor de guitarra a Sant
Gregori, i de saxo a Virtèlia-Barcelona. Va començar saxo amb Tomy
Muñoz, i en Dani Alonso li encomanà la passió per el jazz.

6 de setembre 
Inici del curs 
El dijous dia 6 varen començar les classes del curs 2018-2019.   És el 32è
curs de l'escola, un projecte que es va iniciar a Sant Gregori el setembre
del 1987, amb una dotzena d'alumnes.   El 2006 es van començar les
classes a Girona, primer a Domeny i uns anys desprès també al local del
carrer Fontajau

18 de setembre 
L'alumne més gran  
Sabeu que l'escola es dedica especialment als més petits, des dels 3 anys
fins que acaben primària. Però en instrument hi venen també alumnes
més grans -joves que volen continuar, pares que s'hi apunten...   El cas és
que ara tenim l'alumne més gran en la història de l'escola. En Pere
Padròs (1957), que toca diversos instruments i ha decidit aprendre també
violí.  Fa classes amb l'Adrià .

6 de setembre 
Nous professors de flauta travessera 
Ester Satorras ha volgut deixar les classes a l'escola, i cal agrair-li els 13
anys de dedicació, des del 2005.   La substituiran dos professors. Els
dijous en Martín Esquiaga, titulat superior a ESMUC i professor a diverses
escoles de Barcelona i Lleida. Martín està fent el segon any de la formació
Willems, per a obtenir el Diploma Pedagògic.  Els dimarts vindrà un ex-
alumne, en Joel Moreno, que va començar flauta justament amb l'Ester.
Desprès va entrar al conservatori, amb Severine Rospocher. Ha impulsat
diversos grups de música, i treballa en composicions pròpies.



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. 

27 de setembre 
Professors : Joel Riu, Del Gris al Groc 
Joel Riu, professor de piano i de bateria, ha participat en la
musicalització de "Del Gris al Groc, acte literari i musical en favor de la
llibertat", que es va fer al Teatre Municipal de Girona, compartint
escenari amb músics com Mazoni i oradors com en Ramon Cotarelo

21 d'octubre 
Professors : Glòria Vila comença la Formació Willems 
Glòria Vila, professora i ex-alumna de l'escola, ha començat els tres anys
de Formació Willems, al final dels quals es pot obtenir el Diploma
Pedagògic. La formació ocupa un cap de setmana intensiu cada mes, així
com cursos d'estiu.  Els caps de setmana que tingui formació a Barcelona,
la substituirà l'Alba Roca. 

8-12 d'octubre 
Afinació de tots els pianos 
Aquests dies començarem l'afinació dels pianos de l'escola, un
manteniment que convé fer anualment, i que encarreguem novament a
en Jesús Frigolé. Son un total de vuit pianos : Dos Samick de cua, i sis
pianos verticals : Yamaha, Kawai, Kemble, Eisenberg, Hosseschrueders i
Kingsburg

4 d'octubre 
Professors : Marina Planellas, professora de trombó 
Marina Planellas és la professora de trombó. Quan la varem conèixer
tocava el piano, i la varem 'fitxar' per a la Jove Big Band de Girona. Però
de seguida li va atreure el trombó, i començà classes amb en Dani Alonso.
A més de tocar en diverses bandes de jazz, fa classes de trombó a Sant
Gregori i a Aula Musical. A la foto, amb Seyni Sayang, que comença
trombó enguany.


