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dissabte 17 de febrer
Reunió didàctica de professors
Cada curs fem algunes trobades de treball amb els professors. Sempre ens
hi ajuda algun alumne, aquest cop Aitana Buisac i Elia Tutussaus. I els
professors Tomy Muñoz, Glòria Vila, Pau Torrent, Marta Crous, Marcel
Torres, Francesc Mora, Alba Roca i Joel Riu.
diumenge 18 de febrer
Dani Alonso al Sunset
Doble sessió, amb prou pares i nens de l'escola, i totes les entrades
venudes. Sold Out. Dani Alonso els Shakin' All, amb la gran Gunhild
Carling, cantant sueca que també toca trombó, trompeta, piano, flauta,
piano... (foto d'en Josep Jarabo)
diumenge 4 de març
Swing Cookies + Happy Jazz Band al Museu d'Història
Els dos combos de jazz van fer concert matinal al museu d'historia de
Girona, dintre de l'exposició d'homenatge a Prudenci Bertrana i a la seva
filla Aurora. Aurora, a més d'escriptora, va ser pionera del jazz, amb un
quartet de corda femení. Exiliada a Suissa (us sona?) també va estar en
contacte amb la pedagogia musical Dalcroze
dissabte 10 de març
Sessió de mostra per a nens de P3, P4 i P5
Dissabte a la tarda varem fer una sessió per a donar a conèixer l'escola a
nens petits i als seus pares. Una classe demostració. En tornarem a fer una
sessió el dissabte 5 de maig, a les 5 de la tarda. Si coneixeu gent
interessada podeu fer-lis arribar la informació (és gratuït, però cal trucar a
reservar plaça)
diumenge 18 de març
Orquestrada de les comarques gironines
Diumenge 18 es va fer a l'Auditori de Girona la sisena Orquestrada de les
comarques de Girona,organitzada per el conservatori i oberta als alumnes
d'altres escoles. De l'Escola de Música de Sant Gregori s'hi van apuntar
Laia Martinoy, Lola Muxach, Guillem Romero i Clàudia Navarro
21 de març
Laura Marin
Tot el mes de març, i fins el passat 21, Laura Marin ens ha fet la
substitució de les classes de Marta Crous, que ha estat de baixa. Laura és
una gran guitarrista colombiana, que a més de talent també desborda
simpatia, i aquest curs està fent un màster al Conservatori del Liceu.

del 19 al 24 de març
Setmana de classes obertes
Aquesta setmana fem les classes de llenguatge obertes. Generalment la
darrera mitja hora de cada classe obrim portes als pares, i cada grup fa o
bé una audició d'instrument (els grans) o bé una classe de mostra (els
petits). Les classes obertes es fan dues vegades cada curs, a la tardor i
abans de setmana santa.
dissabte 24 de març
Swing Cookies a la festa dels veins del Mercadal
Demà dissabte a les 12 els Swing Cookies davant del Museu del Cinema.
Sense alguns efectius, i també sense el director -Dani Alonso-, però son
ben valents! Hi seran Elisenda Post, Guillem Romero, Laia Martinoy i Lola
Muxach (clarinets), Miquel Ordis (trompeta), Bernat Burjons (baix) i
Miquel ilagán (percussió), amb reforç d'en Genís Pujiula (piano).
22, 23 i 24 de març
Marcel Torres, tres concerts a França
El professor de guitarra Marcel Torres participa aquests dies a tres
concerts a Niça (França) amb el seu quartet de guitarres i una orquestra, i
dintre de la dotzena trobada de guitarra clàssica. Marcel és a punt
d'acabar la seva graduació al Conservtori Superior del Liceu

24 de març / 25 març / 7 abril
Gent de l'escola a La Passió de Sant Joan
La Simfònica de Vallès, corals com el Cor de Cambra de la Diputació de
Girona, i solistes com Gemma Coma-Alabert fan una sèrie de concerts
amb aquesta obra de Bach. Hi participa gent de l'escola : una mare
(Gemma Coma-Alabert, contralt solista), un ex-alumne (Lluc Solés,
cantaire) i la directora (M.Àngels Nadal, cantaire). El 24 a Sant Feliu de
Guíxols, el 25 al Kursaal de Manresa, i el 7 d'abril al Palau de la Música
diumenge 25 de març
Últim dia per a apuntar-se als examens Trinity d'instrument
Fins diumenge podeu demanar examen Trinity, que son a finals de juny.
Pot ser motivació i reconeixement a l'esforç -segons cada nen-, i per als
pares (i per a profes i escola) sempre va bé una avaluació externa
objetiva, detallada i prou ben feta. Si teniu dubtes feu-nos un email.
Als Trinity de llenguatge s'han apuntat Júlia Calabuig i Laia Millàn.
dijous 29 de març
Tomy Muñoz, amb Frank Montasell al Sunset
El proper dijous és prevista l'actuació al Sunset Jazz Club del cantant i
guitarrista Frank Montasell, que molts vareu conèixer per el disc de la
marató de TV3. En la banda que li acompanyarà, Tomy Muñoz. Tomy és
el professor d'instrument (saxo i clarinet) més veterà de l'escola, des de
l'any 2002. Molt recentment ha estat pare, de la Violeta
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