
NEWSLETTER
Escola de Música Sant Gregori           

            8 gener 2020
Domeny GIRONA

17Número

9 de desembre
Visita sorpresa  del Conillet de Nadal
Dilluns 9 vam tenir la visita sorpresa d'una conilleta gegant que va fer
regals als nens. No parlava res de res, i alguns nens sospitàven que no
fos alguna mare disfressada que no volia revelar identitat.  Però
d'altres -els més petits- van quedar força impactats. 

16 de desembre
Preparació dels concerts de nadal
Per als concerts fem una mica de preparació, per a que surti prou bé...
Però procurem que les classes no es perdi molt de temps en fer assaig. Els
concerts tenen una funció pedagògica, i també social, però cal trobar un
equilibri, sense oblidar que la prioritat és la educació, i no l'espectacle.  A
la foto repeteix el grup de petits dels dilluns

16 de desembre
Estrena del grup de petits al Sunset Jazz Club
Un dilluns van fer els concerts dels dos grups de jazz, que encara no
tenen nom. El de petits va començar aquest setembre, han fet poques
classes, i era la seva estrena amb públic. És tot un luxe haver-ho pogut fer
a la gran catedral del jazz que tenim a Girona, el Sunset. En tindran un
record per a tota la vida. A la foto -esquerra a dreta- Martí Teixidor, Àngel
Ranzola (d'esquena), Bruno Garcia, Aura Llobet i Aran Mont. Amb en Dani
Alonso. També hi eren la Júlia Vila i en Pere Juncadella

29 de novembre
Lliurament Diplomes Willems de l'escola i Diplomes Trinity
Un divendres de 8 a 9 vam fer a l'escola el lliurament de diplomes del
passat curs. Als nois que van acabar L6 i van fer l'examen final de
l'escola, i als que es van examinar de Trinity.    Vam començar amb una
breu audició musical -Paula Vidal, ex-alumna que fa grau professional
al conservatori-, i el trio de clarinets amb Elia Tutusaus, Lola Muxach i
Guillem Romero-, i vam cloure l'acte amb un pica-pica.

16 de desembre
Estrena del projecte d'una nova Big Band jove
Els dos grups que funcionàven fins ara -Swing Cookies i Happy Jazz Band-
s'han fusionat ambla idea d'engegar una big band de jazz.  A la foto -
esquerra a dreta- Laia Martinoy, Júlia Artigas, Bernat Burjons, Valentino
Ranocchi, Julia Macià, Pol Ridao, Adrianna Hernàndez, Guillem Romero
Júlia Calabuig, Pau Antúnez i Miquel Ordis. Al mig Dani, i al fons el gran
bateria francès Jean-Pierre Derouard, que va venir com a reforç
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16 de desembre
Alumnes de Sabrina Banfi, al Sunset
També al Sunset els alumnes de Sabrina Banfi : conjunt vocal, cantants
i guitarra + veu. Sap molt greu tenir foto només de la Sabrina (que va fer
unes peces tota sola). Però ens van impressionar les actuacions que van
fer, tot seguit dels alumnes de jazz.  Al juny mirarem de fer un concert
específic, on puguin desplegar més repertori i amb més comoditat per
al públic -que va patir per l'aforament petit de la sala

21 i 22 de desembre
Concerts de Nadal a l'Auditori Viader
Des de fa uns anys, per als concerts de l'escola lloguem l'Auditori
Viader, a la Casa de Cultura.  Aquest nadal hem fet un total de set
concerts: tres el dissabte tarda i quatre en diumenge matí.
Amb els més petits, el més important no és tant 'exhibir' un nivell
musical que encara no tenen, sinó habituar-se a donar la cara en
públic, tan necessari per a la música com per a la vida.   Amb els més
grans, l'oportunitat de tocar sols i en un auditori emblemàtic,  una
ocasió que molts podran recordar per sempre.  I per als alumnes de
piano -Pere Juncadella a la foto-, un extra: poder tocar amb un
Steinway de gran cua. 

24 de gener / 21 febre / 20 març
Ara sí : Música en família per a nadons, amb Núria Camps
La nova edició dels tallers per a nadons no va poder començar al
desembre, i ho farà ara : tres tallers, el darrer divendres de gener,
febrer i març.  L'horari és de 17:30 a 18:30, per a nens des de 6
mesos fins a dos anys, i si us interessa més val afanyar-se, perquè
només queden dos o tres places. El preu total és de 40 €.
Per a més informació i reserves :  666 820 717 / info@nurcaba.com

8 de gener
Alumnes Iniciació 3 estrenen carillons
Cada any, passat festes, els nens d'Iniciació 3 ja tenen un carilló propi a
casa (molts ho reben de regal nadalenc). A l'escola ja l'havien provat
una mica, però ara el faran servir a cada classe.  Si ara s'acostumen a
tocar regularment, desprès serà molt fàcil i ràpid qualsevol instrument.
A la foto el grup de dimecres, amb Ot, Laura, Júlia, Lua i Eloy

1 de gener
Professors : Maria Geli, Joel Riu i Marina Planellas
Els tres han participat a la segona Gran Gala Concert d'Any Nou Ciutat
de Figueres. Maria amb el cello, Joel a la percussió, i Marina amb
trombó. Marina és ex-alumna de l'escola i també ex-professora de
trombó. I des d'aquest any cursa el Grau Superior de Trombó a
Barcelona, Conservatori del Liceu


