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dilluns 17 de juny
Examens per als Diplomes Trinity
S'hi varen presentar 7 alumnes, i tots varen tenir notes molt bones.
L'examinador fou Mr. Stuart Bower,  fundador d'una escola de música al
seu país, Ruanda.   A banda de les bones notes -i de la motivació per als
que s'hi presenten-  cada un dels informes detalla una dotzena de
paràmetres, i inclou comentaris que sovint ajuden a orientar la feina.

juny
Concerts final de curs :  Petits / Grans / Jazz (Dani) / Veu (Sabrina)
Alguns concerts finals es van fer a finals de juny, i no van sortir al darrer
Newsletter : Petits al Viader, Alumnes joves i grans que no fan llenguatge,
Jazz al Sunset (amb grups d'en Dani Alonso) i Dia de la Música (amb
alumnes de Sabrina Banfi).   Foto : Sunset

Tot l'estiu
Concerts de professors
Els professors han fet tants concerts a l'estiu que no podem ni fer-ne un
bon resum.  Dani, Oscar, Adrià, Marcel, Alex, Glòria, Joel, Tomy, Pau... 
 Només n'hem pogut veure  alguns d'ells.  La més activa ha estat Sabrina
Banfi, que ha fet 62 bolos.     

dilluns 9 de setembre
Engega motors el nou grup de jazz
Encara no han triat nom, i serà el quart grup que neix a l'escola dirigit per
Dani Alonso, desprès de la Jove Big Band de Girona, la Happy Jazz Band i
els Swing Cookies.  Son Pere  Juncadella i Àngel Ranzola (bateria i piano),
Jùlia Vila (piano),  Aran Mont (trompeta),  Aura Llobet, Martí Teixidor  i
Lluc Fornos (saxos).  Falta un baix o contrabaix: si algun nen s'hi vol iniciar
li podem deixar instrument i li oferim tres classes de franc.

dimarts 10 de setembre
Professors : Marc Tomàs, piano
Substitueix en Francesc Mora, els dimarts, i malgrat la seva joventut (23)
ja fa sis anys que fa classes de piano. Va començar fent substitucions a
Aula Musical, quan tot just acabava el diploma professional al
conservatori de Girona, dos anys abans del que li tocaria per edat. 
 Graduat en filosofia, ha començat ara el grau de matemàtiques.

dijous 12 de setembre
Afinació de pianos
Jesus Frigolé ha començat a repassar els vuit pianos de l'escola. Una feina
que fem a l'inici de cada curs.  Aquí el veiem retocant martells al  Samick de
Fontajau, que ara té un so espectacular. Sap greu no haver-ho fet abans,
sembla un altre piano.   Si mai us cal el seu servei, truqueu al 609 794 205.  A
més d'afinació de pianos també en tenen de lloguer i de venda.
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dijous 12 de setembre
Professors : Alex Rocas
Alex substitueix en Marcel els dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Està
acabant el Gau Superior en Pedagogia de l'Instrument, especialitat
guitarra clàssica, a ESMUC. Lidera -com a cantant i compositor- un grup
de rock que està sonant molt i molt, Despit, tocant arreu de Catalunya. Un
altre dia us farem cinc centims del seu nou disc, espectacular.

dilluns 23 de setembre
Els grups de més petits
Aquest curs funcionen dos grups d'Iniciació 1, els dilluns i dissabtes.
Quasi tots son nens de P3. Els primers dies venien a classe amb els pares,
però ara ja s'hi  han acostument. En total son 12 alumnes, i (per si
coneixeu algú) sapigueu que encara hi ha places.

divendres 25 octubre / 22 novembre / 20 desembre
Torna Núria Camps, música en família per a nadons
El passat curs varem acollir tres tallers de la Núria Camps, amb molt èxit, i aquesta
tardor hi tornem.  Si teniu nens molt petits i ho voleu aprofitar, o si voleu repetir, o
si teniu amics o família interessats, us animem a apuntar-vos trucant directament
a la Núria, que us donarà tota la informació. No badeu, perquè  son poques places i
de seguida queda ple.
666 820 817 / info@nurcaba.com  

dissabte 19 d'octubre
Federació Willems : Formació de professors de música
A l'octubre és previst començar un nou curs de formació de professors de
música a Barcelona, i al gener del 2020 començarà a Lió. La formació dura
tres anys, i al final es pot obtenir el Diploma Pedagògic Willems. 

dilluns 23 de setembre
Alumnes : Pilar Muñoz
Dilluns varem començar a repartir els ninos que ha fet  la Pilar per  a
regalar als nens de l'escola. Dos-cents ninos, tots diferents!!  Ha estat un
gran èxit.   La Pilar és l'alumna de l'escola que toca més instruments. El
curs passat feia classes de Trompeta, Trombó, Cant i Violí. Enguany en fa
de Tuba i Violí, i te previst fer-ne també de Violoncel

dissabte 15 de setembre
Professors : Albert Martínez 
Albert fa classes els dissabtes. De moment de Tuba, però està disponible
també per a Contrabaix, si algun alumne s'anima.  L'Albert és ex-alumne
de l'escola, on va començar als tres anys. Del violí va passar al baix
elèctric,  i d'aquest al contrabaix. I sovint el veiem tocar amb la Barcelona
Jazz Orquestra i amb altres grups de primer nivell. 


