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12 d'octubre 
Sessió didàctica amb professors 
Aprofitant un divendres no lectiu, varem fer una sessió de treball amb set
professors d'instrument de l'escola, de 10:00 a 13:00.  Incloent  classes
comentades, per a les que vàrem comptar amb l'ajut de dues alumnes de
violí, Elsa Romero i Elsa Navarro.  Hi van participar l'Adrià Estarriola,
Laura Sanchez, Marcel Torres, Martin Esquiaga, Tomy Muñoz, Francesc
Mora i M.Àngels Nadal

26 d'octubre 
Alumnes : Els més petits.  
El grup d'Iniciació 1 dels divendres. Son els més joves de l'escola. Arnau  
Clàudia, Emma, Jan i Matilda.  Son un encant, i és una maravella estar
amb ells, veure com créixen cada setmana, i poder ajudar-los en la
descoberta de la música. 

22 d'octubre 
Nou grup de jazz el proper curs? 
Si tenim prou demanda, el proper curs obrirem un nou conjunt de jazz.
Pot interessar als alumnes que ara mateix fan L3 o L4 (i potser algun de
L2, però només si aquest curs treballa de valent).  Preferiblement
instruments de vent, però també guitarra, piano, bateria...   A la foto, un
assaig de Swing Cookies, el 22 d'octubre, obert una estona al grup de L3-
dilluns. 
 

29 d'octubre 
Professors : Dani Alonso amb The Jumpers  
Un any més -i esperem que en siguin molts més!-,  Sunset va organitzar el
cicle Jazz & Fires. El tradicional vermut musical del dia 29 el van
musicalitzar The Jumpers, amb Dani Alonso, Federico Mazzanti,  Artur
Regada i Xavi Hinojosa.



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. 

3 de novembre 
Professors : Oscar Sànchez amb la Cobla Ciutat de Girona 
Dissabte 3 es va fer el concurs sardanístic del GEIEG.  La Cobla Ciutat de
Girona,  amb motiu de la presència del MH President Quim Torra, va
interpretar l'himne català, Els Segadors, dirigida per el professor de
l'escola Òscar Sànchez

2 de novembre 
Professors : Tomy Muñoz amb els Mighty Might 
Divendres de fires varem poder veure i escoltar a la plaça de Sant Felix el
grup de soul que impulsa en Tomy Muñoz. Espectaculars!. A la foto, el trio
de vent, amb en Tomy al saxo tenor

9 de novembre 
Lliurament diplomes escola i diplomes trinity 
Divendres farem el lliurament de diplomes Trinity d'instrument (alumnes
examinats al juny), i diplomes Willems de l'escola (alumnes que varen
acabar Llenguatge 6 i van aprovar l'examen). Serà un acte breu, on
comptarem -com és habitual- amb una petita actuació d'un ex-alumne de
l'escola. Enguany serà l'Oriol Tutusaus, que actualment fa grau
professional al conservatori de Girona.  Foto: l'Oriol al concert Nadal 2015

2 de novembre 
Pares i alumnes : Jordi Fornos 
Jordi, Marina, i els seus fills Lluc i Aràdia son tots quatre alumnes de
l'escola. En Jordi és químic i educador, poeta i músic... i amb el grup
Sonsotons fan espectacles on combinen música, poesia, cuina i dibuix. 
Van actuar el dia 2 a La Siglantana, de La Bisbal. I el 15 de novembre a
Barcelona, La Llibreria de la imatge, 19:00. Presenten l'espectacle
'Fractal', que correspon al seu darrer llibre de poemes. 

30 de novembre 
Pares i Alumnes :  Toni Pujol i Tati Cervià, a l'auditori Viader 
Divendres 30 de novembre els pares d'en Jan Pujol -Tati Cervià i Toni
Pujol- presenten un nou espectacle, "Mots. Cançons d'amor i desamor", 
amb Jaume Fulcarà (guitarra), Tati Cervià (veu), Toni Pujol (contrabaix),
Iñaki Caparrós (guitarra i veus) i Adrià Bauzó (vents) 
 


