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9 d'abril
Concert Online : Simfonia del Nou Mon
Un hit del confinament va ser el concert de Dvorak, on cada
alumne tocava a casa seva, dirigits per Tomy Muñoz, i desprès
Vernau Mier ho mesclà i produí. Una feinada, però un gran
resultat i -sobretot- una acció important per als nens -i pares- en
aquells moments en que era fonamental -per a pujar ànims i
mantenir motivació- un fil de connexió amb el mon. El podeu
trobar a Youtube ("simfonia del Nou Mon Sant Gregori")

abril i maig
Audicions Online amb els alumnes d'instrument
Durant el confinament els alumnes podien enviar videos, i cada
diumenge els posàvem a la web. Deu setmanes. Els més asidus
-tot noies- han estat Sabina Àngel, Clàudia i Elsa Navarro, Sara
Isern, Joana-Jing Palomo i Aitana Buisac.
28 de maig
Reobertura del Sunset, homenatge Lee Konitz
El primer concert post-confinament va ser un homenatge a Lee
Konitz, saxo legendari, en actiu encara als 92 anys, i víctima del
covid a l'abril. Un quartet amb tres músics vinculats a l'escola.
Dos pares -Cesc Adroher, guitarra; i Toni Pujol,contrabaix.
Vernau Mier al saxo. I a la bateria el grandíssim Ramon Prats
juny
Grau Superior d'Alex Rocas i Màster de Marcel Torres
Els professors de guitarra han aprofitat l'any per a ultimar
estudis, tots dos a ESMUC. Alex ja ha fet el projecte final del
grau superior en pedagogia de la guitarra, i Marcel ha
completat el màster en composició musical per a cinema.
Enhorabona a tots dos!
14, 16 i 21 de juliol
Guitar Summer Camp
Decebuts per la suspensió per covid de la Guitarrada, Marcel i
Alex van organitzar unes jornades guitarrístiques a l'escola,
tres sessions de treball i encabat un concert. Treballar amb
dos professors és un luxe, i cada un aporta coses particulars.
Aquest curs oferiran alguna opció de conjunt -ja sigui regular o
puntual- per tal d'aprofitar les possibilitats de treballar junts

20 d'agost
Kahoot a les classes presencials
Entre les sorpreses positives de l'etapa on-line, la més
inesperada va ser l'entusiasme dels alumnes per els jocs
pedagògics de Kahoot. Esperàvem amb delit els minuts de joc.
I volem aprofitar-ho també per a les classes presencials. Hem
preparat moltes preguntes noves per a cada nivell -de
Llenguatge 3 a Llenguatge 6, i hem comprat deu smartphones
per a tenir a l'aula.
21 d'agost
Barcelona Jazz Orquestra
L'orquestra d'en Dani Alonso va tocar al 4rt Nautic Jazz de
Castelló d'Empuries. Músics de primer nivell, com Susana
Sheiman, Matthew Simon, Artem Zhuliev, Adrian Cunningham,
Ignasi Terraza, Johan Landesberger... i quatre ex-alumnes de
l'escola : Albert Martínez, Vernau Mier, Pablo Martín i Marina
Planellas

24 d'agost
Professors : Biel Camós
Maria Tarrés (ex-alumna de l'escola) ha trobat una feina de
bióloga, la seva vocació i titulació principal, i no podrà seguir a
l'escola. La substituirà en Biel Camós, graduat superior a
ESMUC, en padagogia de l'instrument, i amb experiència a les
escoles de música de Mataró i de Llagostera.

7 de setembre
Alumnes : Violeta Muñoz
Tomy és professor des del 2002, i enguany la seva filla Violeta
començarà a l'escola de música. Ens fa moltíssima il.lusió,
potser tanta com als seus pares. De moment el grup de P3 és
molt i molt petit, només ella i una amiga, Emma. Esperem que
altres nens s'animin, i us agrairem si en feu difusió entre
families que conegueu. Poden provar una classe de franc, i
decidir-ho desprès.
12 de setembre
Professors : casament de Sabrina Banfi
Sabrina ja va postposar al març el seu casament amb Xavi, per
el virus. Finalment ho faran el 12 de setembre, i la festa més
endavant, quan es pugui. Enhorabona als nuvis!
Aquí la veiem a un concert a Sant Feliu, Sala Las Vegas.
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