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20 de març
Concert a la Setmana de la Felicitat   
Des de fa uns anys entitats del barri convoquen la Setmana de la Felicitat. 
Sempre amb un tema central, que enguany va ser la música. L'escola va 
participar amb un concert dels grups de  jazz d'en Dani Alonso, al parking 
de l'Escola Domeny, dimecres 20 a les 16:30. Un agraïment a nens i pares, 
especialment als que varen haver de sortir abans de les seves escoles. 

9 de març
Pares : Sonsotons assaja i grava a l'escola   
Ja us n'hem parlat, del grup multidisciplinar d'en Jordi Fornos i Marina 
Garcia, pares del Lluc i de l'Aràdia.  Poesia, música... de vegades cuina, 
pintura...   Van fer una sessió d'assaig i enregistrament a l'escola, ajudats 
per en Marcel Torres.  Fan unes cançons molt maques i personals. 
Veu, guitarra, viola de gamba i piano.

18-23 de març
Setmana de Classes Obertes   
Cada curs fem dues setmanes de portes obertes, a mitja tardor i abans de 
setmana santa. Amb els alumnes que ja fan instrument fem una petita 
audició per a la família i amics, i amb els que encara no en fan, la sessió 
oberta és una és una mostra del que fem a les classes regulars. A la foto, 
el grup Iniciació 2 dels dissabtes

28 de març
Audició amb Luis González Trio / Història del Jazz   
Amb els alumnes de Llenguatge 6 dels dijous ens varem saltar una classe, 
i vam anar al Centre Cívic Ter a l'audició comentada d'en Luis González 
sobre la historia del jazz, amb un trio en viu.

març - abril
Ex-Alumnes : Vernau Mier, concerts a Nova York   
En Vernau (24) va ser alumne i professor de l'escola. Ara ha estat cinc 
setmanes als Estats Units,  fent proves a la Manhattan School of Music i 
concerts a Philadelphia i a Nova York.  Foto : al Silvana, de Harlem.   
Diumenge 26 de maig el podrem veure a Banyoles, al FEM - Festival 
d'Emergències Musicals, amb el grup Vernau Mier Frisson Sextet
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març
...i els que venen de més lluny   
Ot Forch és l'alumne que ve de més lluny. Espolla, 56 km, quasi 3/4 d'hora.  
Fa Llenguatge 1, te 7 anys, i va començar el 2016 .  D'altres alumnes que 
viuen lluny son l'Adama i en Seyni (Sant Climent) i en Samuel Muñoz 
(Palamós).  També venen nens des de St Feliu, Vilaür, St Esteve Guialbes, 
Vilademuls, Camallera, Viladasens, Sils...  Un reconeixement especial a 
l'esforç que fan tots ells. 

 26 d'abril
Pares : Música i Cinema, amb Salvador Àngel  
Salvador Àngel -pare de la Sabina-, és especialista en música de cinema, 
professor a ERAM i vinculat al Museu del Cinema i a la UdG, on ha fet 
cursos d'aquest tema.  És un luxe poder comptar amb ell, i li hem demanat 
de fer una sessió per a l'escola. Si voleu reservar a l'agenda, us avancem 
que serà el divendres 26 d'abril, a les 20:15. Gratuït, i obert a pares i nens.

 març
Els alumnes més antics...   
Carla Bonaventura, Júlia Fàbregas, Afra Peix i Genís Pujiula  son ara mateix 
els alumnes més antics.  Tenen entre 15 i 18 anys. Varen començar al local 
de Sant Gregori, abans que l'escola vingués cap a Girona, l'any 2006. Tots 
quatre varen acabar llenguatge, però segueixen estudiant instrument. 
Hem fet tot un camí junts, tretze anys molt importants de la seva vida. A la 
foto, en Genís Pujiula -de quan tenia quatre anyets.

30-31 de març
Assaig de la Guitarrada   
El cap de setmana es va fer a Besalú l'assaig de la  guitarrada. Amb nou 
alumnes de l'escola : Paula Pallarés, Bernat Burjons, Arnau Paredes, 
Guillem Sunyer, Berta Garcia, Pere Torres, Joana-Jing Palomo (a la foto), 
Gerard Capuz i Jon Forés.   El concert de l'orquestra de guitarres serà 
diumenge 7 d'abril, a les 12:30, a l'Auditori La Sitja de  Fornells, gatuït.

 18-21 juliol
La Fédération International Willems, a Montserrat
Ja tenim dates per al Congrés Internacional Willems, a Montserrat.
Inclou cursos de formació per a professors de música, nivell sensibilització 
i nivell perfeccionament, així com dues corals per per a joves.
Properament tindrem programa detallat, amb horaris, preus, professors...

28 de març
Professors : Francesc Mora, piano per al cinema mut   
Al Museu del Cinema van fer una sessió de cinema mut, amb música en 
directe, amb Francesc Mora : La dona visible. Presències de la feminitat a la 
pantalla (1895-1920).  La foto és d'un concert anterior d'en Francesc, 
acompanyant al piano els cantants de l'Òpera a la Fresca. 


