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octubre-desembre
Fem classes en linia a Suissa i al Paraguai
Aquesta tardor hem fet algunes classes on-line
"internacionals". La Sabrina Banfi va fer cinc classes de
cant a Kristina Tomic, mentre aquesta era a Suissa. I l'Adrià
Estarriola ha començat a fer classes de violí a una noia del
Paraguai, Brisa Dàvalos -que al gener vindrà a viure a
Girona. De vegades, en les dificultats surten oportunitats.
La foto és d'en Biel Camòs, fent una classe en linia.
3 desembre
Professors : Oscar Sanchez i Marcel Torres, amb Biflats
Biflats és una fanfarra catalana, musicalment canyera, i
amb una escena festiva espectacular i molt cuidada. Una
catorzena de músics, de geometria variable. Entre ells
Óscar Sánchez. Aquest mes han sortit a TV3, programa
Folc a l'estudi, amb una formació reduïda, però reforçada
amb Marcel Torres. Els podeu veure a "TV3 a la carta
Biflats". Quan acabi aquesta situació vírica i social que
patim, els Biflats son un esclat i una festa assegurada

12 desembre
Professors al Sunset : Sabrina Banfi
Ho anunciàvem a l'anterior butlletí: hem engegat un cicle
de concerts de professors al Sunset, en horari familiar. La
primera va ser Sabrina Banfi, amb les entrades limitades, i
esgotades en poques hores. Una pena, perquè Sabrina és
espectacular, i voldríem que tothom a l'escola pogués
gaudir d'un concert seu. Ja trobarem com fer-ho.

14 desembre
Estufa exterior
Per a fer algunes classes a l'exterior, ens hem reforçat amb
una estufa com les de les terrasses de bar. No és una
solució contundent, però serà una ajuda. No ha estat fàcil,
perquè a tot arreu estàvem esgotades. Però ja la tenim. A la
foto, el conjunt de jazz dels petits, al voltant de l'estufa.

Pares i mares que son músics...
Entre els pares i mares de l'escola hi ha un bon grapat de
músics. I sentim -com deia el demèrit- un especial "orgullo y
satisfacción". Enguany s'hi ha afegit Adrià Bauzó, a una llista
on de memòria hi podem esmentar Cesc Adroher, Vivi Latorre,
Vera Krasnoperova, Maria Geli, Miquel Llorens, Mónica
Carmona, Tomy Muñoz, Gemma Coma-Alabert i Arthur Post,
Adur Ugalde i Laura Pallàs, Jordi Fornos, Anna Pérez, Àngel
Ranzola.... Hi ha d'altres que son aficionats, que no ho sabem,
o que ara no recordem. Fins i tot hi ha un raper, en Pulga!
... i altres que son educadors.
Tots els pares i mares som educadors, sí. Però a l'escola n'hi
ha un munt que ho son professionalment. Moltíssims. No
sempre ho sabem -és una dada que no recollim, i no podem fer
recompte-, però segur que és la ocupació laboral més
freqüent entre pares i mares de l'escola. I amb diferència.
"Orgullo i satisfacción", com abans, i també responsabilitat.
15 - 21 de desembre
Concerts de nadal, versió 2020
Els concerts de nadal no es podien fer en auditori, però no hi
volíem renunciar del tot, perquè son un punt important -en
motivació i socialment. Els estem fent en horari lectiu, a cada
darrera classe de grup del desembre. En alguns pocs casos a
l'exterior, amb pares de públic. I la majoria a l'interior, amb els
pares connectats per zoom. A la foto la Joana Armet amb el
piano (tambè fa clarinet)

23 desembre
Ex-alumnes : Recital de Lluïsa Paredes
Lluïsa Paredes (21) és de Celrà, i va ser la primera alumna de
violoncel de l'escola, amb la Maria Geli de professora.
La segona de quatre germans, tots ells ex-alumnes. Lluïsa viu a
Lisboa, on ha finalitzat el Grau Superior. Dimecres 23 fa un
recital al Terracotta Museu, La Bisbal.

31 de gener
Professors al Sunset : al gener Dani Alonso
El cicle de concerts de professors seguirà amb Dani Alonso. Si
no l'heu vist us esteu perdent un dels millors músics del país
en jazz clàssic. Director de la Barcelona Jazz Orquestra, és un
gran trombonista i cantant, i també toca trompeta, saxo, tuba,
guitarra, piano, bateria, contrabaix... un luxe tenir-ho a l'escola
des de ja fa deu anys (la foto és d'aleshores!). Malauradament
tot apunta a que al gener l'aforament encara serà ultra-limitat
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