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dimecres 8 de gener de gener
Professors : Glòria Vila amb "Música en Vena", al Trueta
"Música en Vena" és una iniciativa que tracta de dur la música en viu
als hospitals, per a humanitzar l'estada dels pacients. La professora
Glòria Vila hi va participar aquest gener, amb dos concerts a
l'hospital Josep Trueta, interpretant temes propis

dimecres 22 de gener
Formació de professors Willems
Queralt Garcia és violoncelista i professora de música, i cursa els
tres anys de formació per al Diploma Pedagògic Willems, a
Barcelona. Cada mes, M.Àngels Nadal li fa una classe de reforç a
l'escola. M.Àngels té el Diploma Didàctic de la Federació
Internacional Willems, i és de les poques persones habilitades per a
formar professors Willems.
dissabte 25 de gener
El Conjunt de Jazz de petits, als Tres Tombs de Banyoles
Dissabte 25 el conjunt de jazz més jove va participar a la desfilada de
cavalls i carruatges de Banyoles, preparatòria de la festa dels Tres
Tombs. Tots en un carromat musical, a l'estil de jazz festiu i de carrer
de New Orleans, però en versió Pla de l'Estany.
dimarts 28 de gener
Pares : Quartet amb Cesc Adroher i Toni Pujol
El 28 varem gaudir d'un gran concert, amb Cesc Adroher (guitarra, pare
de l'Emma), Toni Pujol (contrabaix, pare d'en Jan) i Ramon Prats
(bateria) i Xavi Molina (saxo). Quatre dels millors músics de jazz de
Girona. Un luxe amb entrada gratuïta, com tots els dimarts al Sunset.
I més recentment, l'alumne de jazz Teo Larrosa ens va sorprendre al
concert de Luis González, En Clave de Serrat, també al Sunset
27 gener a 1 de febrer
Examens d'instrument per al alumnes de llenguatge
La darrera setmana de gener varem fer la primera ronda d'examenstutories individuals als alumnes que fan instrument i llenguatge. S'en
fa una ronda al gener i un altra a final de curs. No s'examina la tècnica
instrumental, sinó la musicalitat, mirant de trobar detalls que ajudin a
encarar millor la feina futura. A la foto, la Bruna Domingo.

dissabte 1 de febrer
Ex-Alumnes : Irene Fontdevila
Irene Fontdevila (1982), va ser de les primeres alumnes de l'escola.
Segueix un llarg, intens i brillant trajecte de profe de llenguatge al
Liceu de Barcelona, impartint classes però també liderant projectes
o desenvolupant material pedagògic, i ara enllesteix el doctorat en
didàctica de l'expressió musical. També té una vessant artística al
piano, i divendres 1 va presentar l'espectacle poètico-musical
Vladivostok, amb Maria Cabrera, al festival de Poesia de Girona.
dijous 6 de febrer
Gran acollida de la Guitarrada entre els alumnes
De moment ja s'han apuntat 10 alumnes a la propera guitarrada, que
es farà a Pujarnol (colònies, 21 i 22 març) i Santa Cristina (concert, 29
març). Una gran acollida, que s'explica per la satisfacció dels que han
anat a les anteriors edicions, però també per la bona implicació i
difusió dels professors, Marcel i Àlex, que també hi participaran.
divendres 7 de febrer
Professors : Alex Rocas, finalista premis Enderrock
Alex Rocas lidera el grup Despit -cantant, guitarrista, compositor...
Al gener van fer mini-gira exitosa per Amsterdam i Gronningen, d'on
ha sorgit interès per a futurs concerts. I ara (una mica tard!) sabem
que han estat nominats als premis Enderrock en dues categories :
Millor disc de Pop-Rock 2019, i Artista Revelació del 2019. Si us
afanyeu encara els podeu votar, fins aquest diumenge.
divendres 7 de febrer
Canviem de proveidor de telecomunicacions
Som sense internet ni WiFi des de fa dies. N'estarem encara uns dies
més, i demanem disculpes. La bona noticia és que tindrem millor
servei, i amb fibra óptica. Estem tancant detalls amb Icatel i
Fibracat, empreses locals. Fins ara, teniem Pepephone i Movistar .

I els propers dies...
dijous 13 de febrer
Ex-Alumnes : Vernau Mier, concert recomanat al Sunset
Vernau Mier (Girona, 1994, saxo alt) torna al Sunset Jazz Club, amb el
potent trio d'en Toni Vaquer (Palma, 1981, piano), amb Martin Leiton
(Tenerife, 1970?, contrabaix) y Roger Gutiérrez (Tàrrega, 1989,
bateria). El proper dijous 14, a les 22:00, entrada 8€
divendres 14 de febrer
Conferència "La música com mai te l'han explicat"
Divendres 14 fem una conferència sobre els beneficis neurològics de
la música. La farà en Marc Serra, mestre i músic, que ha aprofundit
en aquest camp i fa una tasca divulgadora. És previst fer-ho a
l'escola (Aula 6, a Fontajau, 20:00-21:30), però si la demanda és molt
gran la faríem a l'associació de veïns, ben bé al costat de l'escola.
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