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abril 2020
Professors : Dani Alonso, disc del primer confinament
Dani Alonso i Adrian Cunnigham and His Ols School van fer
un disc molt especial : cada músic des de casa, des de
diversos països, i amb tot de temes creats per a l'ocasió,
com Quarantine Love Song, o Lock Down Blues.
El tancament del març els va agafar al mig d'una gira
asiàtica, però a l'abril ja el varen enregistrar.  El resultat
ens agrada moltíssim. En tenim alguns per vendre, a 10€

29 d'octubre
Dani Alonso i Adrian Cunningham, tancant el Sunset
La breu temporada Sunset entre confinaments l'han obert i
tancat amb cinc musics vinculats a l'escola -professors,
pares i ex-alumnes. 28 de maig van obrir Cesc Adroher,
Vernau Mier i Toni Pujol (amb Ramon Prats) en homenatge
a Lee Konitz, i 29 octubre l'han tancada Dani Alonso i Albert
Martínez (amb Adrian Cunnigham and His Old School). Ara
mateix sembla que els concerts podran tornar ben aviat.

28 octubre
Materials : Nova compra de carillons Bergerault
Practicar a casa amb els carillons és una etapa important
abans de l'instrument. I no s'hi val fer-ho amb carillons de
joguina.  Sempre mirem d'oferir carillons bons, ben afinats,
i a bon preu. A més de promoure la reutilització dels usats,
cada cinc o sis anys comprem un lot gran, per a negociar
millor preu. Ara repetim amb Bergerault Precussions, que
ens estan fabricant 35 unitats.

2 novembre
Nova etapa en línia
Prevèiem que aquest curs hi hauria algun període de
classes on-line, i ja n'hem tingut un.  Del 2 al 21 de
novembre. Hauran estat tres setmanes, que per sort han
vingut desprès de set setmanes presencials. Ara ens ha
trobat a tots més preparats, amb la lliçó ben apresa, amb
equips i materials a punt.  Està funcionant prou bé, però el
retorn físic a l'escola serà una gran alegria
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20 novembre
Festival Simfònic, en format virtual i reduït
Fa deu anys que participem al festival, on cent escoles fan
concerts simultanis. Aplaçat a la tardor, al final ha calgut fer
un format simbòlic... Hem participat amb fotos divertides
des de casa, i amb un vídeo xulíssim que ha muntat en Tomy
Muñoz, i que demà ja trobareu al web de l'escola (amb la
cançó del festival, Congratulations de Cliff Richard... els més
avis la recordem bé: Eurovisión 69, l'any del La-La-La)

15 novembre
Exàmens Trinity virtuals
Al juny Trinity envia un examinador a l'escola, que avalua
molts paràmetres de cada nen, i en fa un informe individual
detallat. Enguany van anular els exàmens, i el proper curs els
faran avaluant videos.  Canvi substancial, que genera dubtes.  
Més càrrega de treball per al centre, i menys despeses per a
l'examinador. I els preus han baixat, sí, però no gaire.

tardor
Ex-alumnes : Vernau Mier, nou disc i projectes
1) Al desembre sortirà CD del grup Ayna Veer, banda de super-
free amb el gran pianista turc Aydin Essen, Nadav Erlich i Eric
Valle.  Dos temes d'en Vernau, i la resta improvisació, free
radical. A youtube i facebook ja s'hi pot trobar un tast.
2) El 22 d'octubre Vernau Mier Quartet (+Jorge Rossy) havien
actuat a The Bird's Eye Jazz Club, Basilea. I desprès van fer
unes sessions d'enregistrament. Veurem que en surt.

23 novembre
Equipament : Pantalles protectores
Just abans del nou periode on-line, ens van suministrar
pantalles grans protectores, amb les que reforçarem una
mica la seguretat de les classes de vent i de cant quan
tornem a presencial. Veurem com funcionen. Sembla que ja
les estrenarem aquest dilluns 23 de novembre.

Concerts dels professors
Suport a la música en viu.  Tot just hem fet un acord amb
Sunset, i cada mes un professor farà concert al club.
El més important és que seran en horari especial, pensat per a
les families. I a preus reduïts. No us ho perdeu. Veureu que a
més de bons professors son també grans músics!.
Comencem desembre, amb les cançons de Sabrina Banfi. 
Aviat més informació.
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