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dijous 3 d'octubre
Professors : Glòria Vila, concert a Girona
Varem poder tornar a escoltar en concert la Glòria Vila, a Girona, aquest
cop als Jardins de la Muralla. Cançons pròpies, acompanyant-se del piano, i
amb la Mireia Vilalta a la guitarra. Ens va agradar veure entre el públic
alguns alumnes de la Glòria.

diumenge 7 d'octubre
Ex-Alumnes : Genís Vila a l'Escolania de Montserrat
Genís Vila ja es prepara a montserrat per a ser cantaire a l'Escolania, i n'està
molt content. Els escolanets viuen a la residència al costat del monestir, on
fan el curs acadèmic normal però amb molta activitat musical, llenguatge,
cant, piano i -en el seu cas- trompeta. Si aneu a Montserrat i teniu la sort
d'escoltar l'escolania, encara no el podreu veure, perquè no s'incorporen
fins al segon any.
dimarts 9 d'octubre
Professors / Ex-alumnes : Maria Tarrés
És la professora de Flauta Travessera que ha substituït en Joel Moreno i en
Martín Esquiaga. Maria és ex-alumna de l'escola, i ja ens havia ajudat en
alguns períodes de substitució. De família molt vinculada a l'educació
musical (escola Temps de Música - Figueres), el seu oncle Aleix va ser
professor de flauta travessera a Sant Gregori. A la foto, amb Ariadna Ribot
dissabte 19 d'octubre
Alumnes : Pilar Muñoz
Al newsletter anterior us parlàvem de la Pilar Muñoz, i de l'Albert Martínez.
La Pilar és qui va fer els ninots i figures musicals per a regalar a tots els
alumnes de l'escola. Però no varem posar una foto seva, i molts ens heu
demanat qui és. Aquí la teniu, fent la classe de Tuba els dissabtes, amb
l'Albert Martínez.
dilluns 21 d'octubre
El grup de Llenguatge Avançat
Desprès de Llenguatge 6, alguns alumnes segueixen instrument, conjunts, o
van a conservatori... Però altres volen seguir avançant en llenguatge, i ho
poden fer a l'escola. Enguany funciona un grup -amb Claudia Navarro, Lola
Daunis, Guillem Romero i Marc Planas. La professora és Laura Sànchez.
Com a guia de treball preparen els examens Trinity de solfeig. Dilluns els
varem 'visitar' a la classe per a fer la foto, i estàven super divertits

dimarts 22 octubre
Pares : Albert Salvatella amb Tokaji Quartet, al Divinum
Albert Salvatella -pare den Pau i la Berta- és cantant del Tokaji Quartet. Un
grup exquisit, amb nom de vi, i amb arrels i músics que fan un "coupage" de
pop-rock i clàsica. Dimarts varen fer novament un espectacle gastro-enomusical, aquesta vegada al prestigiós restaurant Divinum (Girona). Amb
doble maridatge, de vins i de música. La foto és d'un espectacle anterior.

estiu
Ex-alumnes : Oriol Tutusaus
Oriol és al conservatori, on segueix fent guitarra. Ara hem sabut que aquest
estiu ha participat a un parell de 'stages', a Londres i al Bages. També ha
guanyat un concurs de guitarra. Com a premi, una guitarra Camps de gama
alta, feta al Pla de l'Estany. (Com que ell ja en té una de molt bona, aquesta
la ofereix en venda, nova i a bon preu -la podeu veure al suro de Fontajau).
A la foto el veieu al concert de nadal 2015. Oriol és germà de l'Elia
Tutusaus, que fa piano, clarinet i llenguatge a l'escola.
4 i 22 d'octubre
Pares : Cesc Adroher a la Casa de Cultura i al Sunset
Cesc Adroher (guitarra) és pare de l'Emma, del grup d'Iniciació 2 dels dijous
(Glòria). Divendres 4 va actuar amb el grup que lidera, Movin'Wes (amb
Ramon Prats i Txema Riera), a l'Auditori Viader - Casa de Cultura. I dimarts
22 al Sunset (amb Marc Bódalo Quartet, junt amb Xavi Molina i Toni Pujol).

divendres 25 d'octubre
Desenvolupament auditiu : Campanetes i altres instruments
Per a desenvolupar l'oïda dels més petits fem jocs sonors on cada nen pot
endevinar, reproduir, inventar... Normalment ho fem amb "campanetes",
que al principi son molt diferents -visualment i en sonoritat- i desprès son
families de campanes iguals però que sonen més agut o més greu. Per a
fer-ho més variat, ocasionalment ho fem amb instruments "ètnics", com
una col.lecció d'instruments vietnamites que hem estrenat aquesta tardor
dimarts 29 d'octubre
Professors : Dani Alonso / per fires, gratuït i en horari familiar
Us recomanem el tradicional concert "Vermut Jazz" del Sunset Jazz Club
per fires. Dimarts 29 a les 12 del migdia, amb els Sant Narcís Hot Shots
(amb Dani Alonso -veu i trombó-, Erwyn Seeruton -guitarra- i Marc Martín hammond). Dani vindrà de fer una petita sèrie de concerts als Estats
Units. Ha estat dues setmanes fora, però dilluns 28 ja reprèn les classes a
l'escola.
Foto de Nuria Aguadé / www.nuriaaguade.com
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