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24 de febrer
Al concert de la Barcelona Jazz Orquestra
Els nois i noies de Swing Cookies, i les seves families, van anar a veure el 
concert que un diumenge de cada mes fa la Barcelona Jazz Orquestra a 
la sala Apolo, convidats per Dani Alonso, director de la BJO i dels 
conjunts de jazz de l'escola.   Varen poder visitar la sala, els camerinos, 
varen parlar amb els músics... 

19 de febrer
Professors : Glòria Vila debuta com a cantautora
Dimarts 19 la Glòria Vila va fer el seu primer concert com a cantautora, a 
l'auditori del Centre Cívic Pla de Palau, amb la sala plena de gom a gom. 
En  solitari, acompanyant-se de piano, excepte un parell de temes amb 
ukelele i amb violí, interpretant temes propis,  i explicant el seu particular 
procés creatiu.  Trobareu més informació i podreu escoltar algun tema seu 
a https://www.facebook.com/gloria.vila.aymerich
 

febrer
La taula de dibuix, la saleta d'espera
Al repartir els espais del local de Fontajau, no pensàvem que l'encert 
més gran seria la tauleta de dibuix, els suros, la caixa de colors...  Molts 
nens arriben poc abans de la classe, i encara corren cap a la tauleta per a 
aprofitar aquell parell de minuts. I quasi que hauriem de demanar 
disculpes a molts pares, que sovint han d'esperar una estona addicional 
després de classe per a que els petits acabin els dibuixos.  Cal també 
agrair el bon comportament de tothom,  el respecte amb el material, 
amb els dibuixos dels altres i amb l'espai en general.

15 de febrer
La música en família per a nadons
Divendres 15 varem fer la primera sessió. Tot i l'optimisme de la Núria, 
varem voler començar amb molta prudència -només vuit places, i només 
un familiar per cada nen-, perquè temíem que no funcionés prou bé.  Però 
va anar com una seda, malgrat ser el primer dia per a tots. I per a la segona 
sessió -15 de març- ens hem animat a ampliar dues places i a permetre 
que puguin venir dos familiars per cada nadó.



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

4 de març
Professors : Pau Torrent, trompeta, 15 anys a l'escola
Pau Torrent és un dels professors més antics de l'escola. Va començar el 
2004 -només el supera en Tomy Muñoz, que ho havia fet el 2002. Però la 
trompeta sempre ha estat un instrument minoritari a l'escola, amb un o 
dos nens, potser tres algun curs. El cas és que aquest any ja en son cinc. 
Entre els antics, alguns han assolit un nivell musical destacable, com Oriol 
Martínez, Ariadna Gispert i Llorenç Paredes.  Els cinc alumnes actuals son 
Miquel Ordis, Aran Mont, Genís Vila, Jordi Llorens (a la foto) i Miquel Ilagán

3 de març
Alumnes i professors al Black Music Festival
Concert inaugural del Black Music Festival, a l'Auditori de Girona. 
Disculpeu la baixa qualitat de la foto...  Entre els músics, molts alumnes i 
ex-alumnes. Marina Planellas, Teo Larrosa, Isabel Mier, Enric Antúnez, Jan 
Pujol, Lola Muxach... Tots ells han passat per l'escola, i tots ells son o han 
estat alumnes de'n Dani Alonso. També hi eren en David Mauricio -que va 
ser professor- i altres músics de la Jove Big Band de Girona, iniciada per 
l'escola i dirigida per en Dani : Nil Masferrer i  Miquel Casademont

3 de març
Jazz als Tres Tombs d'Olot
El carro que encapçalava la rua d'Olot duia, a més de l'estàtua del Sant 
Antoni, un grapat de músics de jazz de l'escola, que varen animar tot el 
recorregut. Un esdeveniment molt lluït, amb una vintena de carruatges i  
més d'un centenar de cavallistes. Música de carrer, estil Nova Orleans, a 
càrrec d'en Dani Alonso, Genís Pujiula, Joana Sunyer, Miquel Ilagán, 
Miquel Ordis, Lola Muxach i Maria Torres.

23-24 de març
Professors : M.Àngels Nadal, Cor de Cambra Diputació de Girona
El Cor de Cambra ofereix el dissabte 23 un assaig obert al monestir de Sant 
Daniel, i el diumenge 24 un concert gratuït a La Mercè. Una bona ocasió 
per a veure el treball del director del cor -Pablo Larraz-, que és també 
director adjunt de l'Orfeó Català.  Al cor hi participa la directora de 
l'escola, M.Àngels Nadal.

març
Tria d'Instruments
El proper curs comencen instrument molts nens que ara fan Llenguatge 2.  
Alguns ho tenen ben clar, i d'altres encara dubten. Per això aquest mesos  
alguns fan classes de prova, o n'assisteixen com a oients. Aprofitem per a 
recomanar un instrument molt minoritari, el trombó, que a les escoles té 
molts pocs alumnes, i en canvi te molt bona sortida en tota mena 
d'orquestres, bandes i conjunts. A la foto, en Jan Pujol (nadal 2015)


