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abril-maig
Classes de prova dels que volen triar instrument.
Molts nens que fan Llenguatge 1, trien ara quin
instrument volen fer el proper curs.  Uns ho tenen clar,
però d'altres no, i ara fan proves abans de decidir-se. Max
Nadal (foto) ha fet classes de trombó,  saxo i trompeta.
Lluc Nadal n'ha provat tres: violí, cello i guitarra.  I el
rècord el té la Xenia Perramon, que ha provat piano,
trompeta, flauta, saxo i violí.

20 de març
Grup nou de llenguatge, obert a l'abril
Quan tenim peticions a mig curs mirem de trobar un grup
adequat on es pugui integrar cada nen.  Però ara han
coincidit quatre noies de 7 anys, i hem obert un grupet
específic, amb programa a mida, intentant que el proper
curs puguin anar a grups propers s la seva edat. A la foto
Anna, Mar, Valeria i Manuela

22 de març
Alumnes que tot d'una fan un gran salt
Tenim la mania de dir a quasi tots els alumnes que si
treballessin una mica més, ho notarien molt, i gaudirien
molt més.  Som molt pesats, sí. Però és que de vegades,
algun alumne comença un dia a treballar una mica més,
i els resultats li son tan encoratjadors que aleshores no
hi ha qui l'aturi.  Alguns han fet aquest salt coincidint
amb la pandèmia. Hi ha d'altres, però un d'ells és Bruno
Garcia. Està traient del saxo un so preciós.

tot el curs
Classes obertes com a oient, online, gratuites.
A més de les classes de prova, abans de la pandèmia
oferíem poder veure presencialment qualsevol classe
d'instrument, gratuïtament, com a oient. Us recordem que
ara podeu fer-ho online.  Només cal que ens aviseu abans, i
el professor connectarà càmera i àudio per a que pugueu
veure com es desenvolupa una classe real.
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3 de maig
Obrirem inscripció per al proper curs.
En pocs dies tenim previst obrir inscripció per al proper
curs. Encara estem ultimant l'oferta d'horaris, la llista de
professors, els preus...  Predomina la continuïtat, però hi ha
algun canvi significatiu.  Tots els grups de llenguatge es
faran al local gran (Fontajau), també els d'en Tomi Muñoz. I
tots de dilluns a divendres (dissabtes només instruments o
algun grups especial de reforç)

24 d'abril
Bateria : Aleix Hortelano substituirà Joel Riu
Joel Riu ens deixa el proper curs. Sap greu, perquè és un
músic excepcional, gran professor i gran persona. 
El substituirà Aleix Hortelano, jove músic d'Anglès, que
aquest any n'ha fet algunes substitucions per
recomanació d'en Joel Riu, i tots n'hem quedat molt
contents. Aleix és bateria del grup Will and the Dirties

30 de maig
Concerts de professors al Sunset :  Glòria Vila
Seguim amb el cicle de professors al Sunset. El cinquè
concert serà amb Glòria Vila, diumenge 30 de maig, a la
tarda (18:00), un horari previst per a que hi puguin venir
alumnes i pares.  Glòria va ser alumna de l'escola, i des de
fa uns anys fa classes de llenguatge, de violí i de piano.
També és cantautora, i ens oferirà temes propis al piano,
acompanyada per Mireia Vilalta (gt) i Marc Vilalta (bt).
Recomanem reservar entrades, sunsetgirona@gmail.com

4 d'abril
Concerts de professors al Sunset :  Vernau Mier
Acompanyat per Giuseppe Campisi, Diego Hervalejo i
Andreu Pitarch. Temes propis, i alguna sorprenent
adaptació com el bolero "Contigo en la distància", amb
acollida sensacional.  A Spotify podeu trobar el darrer disc
d'en Vernau -Ayna Veer, amb el mític pianista turc Aydin
Esen, Nadav Erlich i Eric Valle

1 i 15 de maig
Guitarres de Llombart-Adroher, i d'Emmanuel Djob
Dos concerts més al Sunset, vinculats a gent de l'escola.
Dissabte 1, Jaume Llombart (per a alguns el millor guitarra
jazz català) i Cesc Adroher (pare i alumne, i que aviat podria
ser professor). Dissabte 15, Emmanuel Djob, veu i guitarra,
gospel i afro-blues. Cortesia Barcelona Jazz Orquestra d'en
Dani Alonso. Info i reserves a www.sunsetgirona.com


