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Edició especial inici de curs
7 de setembre
Inici de 34 curs
Aquest serà el 34è curs de l'escola de música. Trenta-quatre!!
Tot va començar a StGregori, amb dos grups, "grans" i "petits".
Setembre del 1987. No existia internet, no hi havia mòbils. Els
nous ordinadors personals tenien 1Mb. La gran novetat eren els
telefax. Les videoconferències eren una fantasia de ciència ficció.
...Però no teniem el covid-19 Foto: Iniciació 2 dilluns
7 de setembre
Higiene, distància i mascaretes a l'aula
Hem comprat més taules i els nens ja treballen amb distància. La
col.laboració dels nens aquests primers dies és extraordinària, i
cal agraïr-ho, perquè la veritat és que no és fàcil. Afortunadament
tenen moltes ganes. Caldrà acostumar-se. Però en alguns
moments es fa dificil i fins i tot enyorem l'etapa on-line!
A la foto, el grup de Llenguatge 2 de dilluns, a en Tomy, a Domeny
7 de setembre
Alumnes on-line en una classe presencial?
Doncs sí. És possible, i ja ho hem fet. La primera ha estat Laura
Forés, de llenguatge 5 dilluns. Tenim aules amb una estació de
treball, i qui no pugui venir a presencial pot participar des de casa.
Si algun nen o pare ha de fer aillament o quarentena durant el
curs, o te un imprevist logístic, no perdrà la classe
7 de setembre
Combo Jazz a l'exterior
Mentre la temperatura ho permeti -i els veïns no es queixin!- el
combo de jazz dels dilluns assajarà a fora de l'escola. Hem sentit
que a Noruega (Sí! Noruega!!) es farà tot el curs escolar en
exterior. I algunes escoles de Nova York. No pot ser

9 de setembre
Classes d'instrument
Caldrà acostumar-s'hi, i ens en sortirem. Però treballar amb
mascaretes i distància no és fàcil. També hem reforçat la
ventilació de les aules d'instrument (porta oberta > 80% del temps
+ renovació forçada amb ventilador + petits aparells de neteja de
l'aire).

9 de setembre
Menys alumnes per classe
Tradicionalment fixàvem un màxim de 10 nens per classe, i
recomanem molt no passar de 8, perquè es perd força la atenció
permanent i individual. I tots en una mateixa taula gran, que ha
estat un element diferencial i quasi 'identitari' de l'escola.
Però la distància covid ha sacrificat la taula única, i costa més
mantenir el seguiment individual...
No 'farem fora' cap alumne apuntat a un grup amb més de 8
nens, però ja no admetem noves incorporacions. I encoratgem
tos els afectats a fer tot el possible per a canviar a un grup petit.
Sempre tenim grups més petits del mateix nivell, excepte L6.
Foto : L3 dimecres, amb tres alumnes, Steeve, Joana i Jan

11-12-13 de setembre
Voleu entrades per al Festival de Jazz de Figueres?
Dani Alonso està molt implicat en aquest festival, i ens ha ofert
entrades per als alumnes que les demanin. Alguns concerts son
de franc, i la resta de pagament. I dos dels concerts son en
horari molt familiar, 12:00 i 18:30. Demaneu-nos i us en
guardarem!
Jazz Ladies reuneix tres cantants espectaculars. Abrié,
Barahona i l fascinant Susanna Sheiman.
Professor Cunningham and His Old School és el grup
premium d'Adrian Cunningham, swing neoyorkí, que amb el
covid s'ha traslladat a Barcelona.
Gili-Romaní son primeres espases del jazz català més clàssic.
Movin' Wes és la banda d'en Cesc Adroher -pare de l'Emma-,
Ramon Prats... evocant el mític guitarrista Wes Montgomery. En
horari matinal i gratuït.
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