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2 i 9 de novembre
Professors : Joel Riu, director d'orquestra
Dos dissabtes no hem pogut comptar amb en Joel, però tenim molta sort
amb ell -la quantitat, diversitat i qualitat dels projectes musicals on
participa és impressionant. Impossible resumir-ho aquí, no sabríem ni
per on començar, però -malgrat la seva discreció i modèstia- hi trobareu
moltes referències a la xarxa. Bateria, pianista, compositor, productor,
director d'orquestra, educador i molt més. Foto de Sergi Labarta.

setmana del 18 al 23 de novembre
Setmana de Classes Obertes
Dos cops cada curs fem setmana de classes obertes. Però heu de saber
que, en principi, totes les classes de l'escola son obertes a qualsevol
interessat : podeu venir qualsevol dia, a qualsevol classe -també les
d'instrument- i només cal que aviseu abans. A la foto, la classe oberta
de Llenguatge 1 dels dilluns, amb Tomy Muñoz -i Alejandra, Berta, Clara,
Marta, Martí i Nil.la i Núria.
setmana del 18 al 23 de novembre
Combos d'Instruments als grups de Llenguatge
Als grups de llenguatge des de L3 a L6, cada classe fem 30 minuts de
combo. Així assegurem que cada nen faci també pràctica musical de
conjunt. Cal triar repertori adequat a la diversitat d'instruments i de
nivells dea a cada grup. A la foto, el combo de L3 dimarts : (d'esquerra
a dreta) Biel, Jonatan, Ariadna, Joana Sayols, Greta i Joana Armet
22 de novembre
Professors : Óscar Sànchez, nou single amb els Biflats
Óscar Sanchez, professor de clarinet, saxo i flauta de bec, és a l'escola
des del 2008. També fa classes a La Bisbal, a Torroella i a Blanes.
A banda de la seva activitat la cobla Ciutat de Girona, te temps per a
projectes més canyeros, com ara els Biflats, una fanfarria catalana.
Que acaben de treure un single nadalenc : "Nadal d'Amor"
12 a 24 de novembre
Professors : Dani Alonso als Estats Units
Des de ben jove, cada any Dani fa algun viatge als EE.UU., per a tocar i
per a seguir aprenent. Aquests dies ha tornat a New Orleans
(Louisiana) -foto : Dani al Palm Court Jazz Cafe-, i a Tampa (Florida) Suncoast Jazz Festival, de Clearwater Beach, on repeteix amb Adrian
Cunningham and his Old School

22de novembre
Trio de Clarinets
Aquest curs funciona un conjunt de clarinets, els divendres, amb Óscar
Sànchez. Hi participen -d'esquerra a dreta- Lola Muxach, Guillem
Romero i Elia Tutusaus. Tots tres son multi-instrumentistes : Lola
també toca el saxo, Guillem el violí, i l'Élia el piano.
Quan els nens fan un segon instrument -o quan fan un canvi- la
progressió és moltíssim més ràpida que al començar primer instrument.

dijous 5 de desembre
Professors : Marcel Torres, Pulpo Pop a l'Auditori de Girona
Si encara ni els heu vist, teniu una ocasió de veure els mítics i màgics
Pulpo Pop a Girona, a l'Auditori. Marcel és el Pop, i Edgar Massegú és el
Pulpo. Per a aquesta gran cita els acompanya el gran Xavi Molina, als
clarinets, saxos i percussió. El seu darrer treball es diu
"unamentlentaeminentalimentalentenimentilamenta.com"

desembre
Recompra de carillons
Cada any per aquestes dates fem la recompra de carillons als alumnes
que ja no el fan servir. Així podem oferir-los als alumnes que ara fan
Iniciació 3, que el necessitaran a partir del gener. Els carillons nous valen
80€, i els usats 50€ (el mateix preu que oferim per a recompra). Foto :
grup de L2 dijous : Iciar, Valentina, Nona, Ariadna, Abril, Joana i Diego.
1 de gener i altres dates de nadal
Professors : Maria Geli, Pastorets Banyoles i Gala de Cap d'Any
La professora de violoncel torna a participar als Pastorets de Banyoles,
que son de llarg els més musicals de les comarques de Girona, i també a
la segona Gran Gala de Cap d'Any, al Teatre Jardí de Figueres -amb
l'Orquestra Filharmònica de Catalunya. Per a Banyoles hi ha diverses
dates. I a Figueres el concert és diumenge 1 de gener, a les 19:00
17-19 de gener
Professors : Alex Costas, minigira europea amb Despit
Alex Costas, professor de guitarra a l'escola, lidera un dels grups de
rock emergents més destacats del país, Despit. A mitjans de gener
faran una minigira europea, amb alguns concerts per confirmar i
d'altres ja ben lligats, com ara el showcase a la fira Eurosonic, de
Groningen, un dels mercats de música viva més importants d'Europa.
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