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20 de març
Adrià Estarriola, constructor
Catorze anys a l'escola. El coneixeu com a professor de
violí. També ho és de viola i de mandolina. I molts sabeu
que també és un músic ben actiu a l'escena. Músic,
educador, filósof... i des de fa un temps també és luthier:
es construeix els seus propis violins. A la foto: al seu taller,
envernissant un violí.
març-novembre
Dani Alonso New Project
Dani va començar a l'escola el 2009. Tot el curs en un
garatge -literalment, perquè no teníem aula lliure. Aviat
farà 13 anys. En tot aquest temps l'hem vist conduint els
projectes més macos... però cap de tan bonic com el que
han engegat ara amb la seva companya, la il.lustradora
Lia Bertran. És una nena, i l'esperen per al novembre
16 de maig
Ex-alumnes al Girona Jazz Project.
La potent big band va fer el tradicional concert a l'Auditori
de Girona, aquest cop amb Perico Sambeat. Impulsada per
Adrià Bauzó -que aquest curs ha estat pare de l'escola-,
compta sovint amb exalumnes, com els trombonistes Pablo
Martín i Marina Planellas, i el saxo Vernau Mier.
maig-juny
Nova banda de jazz de petits.
Obrim nova banda de jazz el proper curs. A les bandes han
crescut músics de gran nivell. Els que dèiem abans -Pablo,
Marina, Vernau- i Albert Martínez, Alba Alsina, Pau Garcia,
Abril Oliveras... O el gran Oriol Martínez, malauradament
retirat, i que per a molts ha estat la trompeta més bella que
mai hem escoltat a Girona. A la foto l'actual banda de petits
28 demaig
Exàmens d'Instrument als alumnes de Llenguatge.
Els fem dos cops cada curs. Els d'ara fa un any no es van
fer, per confinament. Però els del passat gener -amb
l'escoles tancades- els varem fer en linia. I els d'aquest final
de curs han estat tots presencials, excepte dos alumnes
que ho han fet en linia. Mica en mica anem retornant a la
normalitat. A la foto en Martí Noguer

12 de juny
Alumnes de Sabrina Banfi a l'Auditori Viader
Aprofitant la disponibilitat de l'auditori per al cicle
Simfònic (100 concerts simultanis de 100 escoles), Sabrina
ha organitzat un concert d'alumnes. Amb accès molt
restringit. Estan fent una feina fantàstica, i per als que hi
puguin anar serà un plaer poder gaudir-ne en concert.
Foto : classe amb Gabriela (amb pantalla protectora).

16-22 de juny
Concerts finals a l'escola
La resta dels concerts del juny encara seran diferents,
sense auditoris. Cada alumne amb el seu grup, el darrer dia
de classe, del 16 al 22 de juny. I quasi tots a l'exterior de
l'escola de música, excepte algun en linia. A la foto, un dels
concerts del desembre.

26 de juny
Marcel Torres clou el cicle de concerts de professors.
Des del gener hem fet cada mes un concert de professors
al Sunset. Una ocasió per a que alumnes i pares vegin com
els seus professors son, a més de educadors, uns grans
músics. Marcel tocarà amb el bateria Pol Ribó, que ha
col.laborat al seu nou disc "Batecs de Sorra i Sal"

25-27 de juny
Alumnes : Folc Arrufat a la XXIII Trobada de Violoncels
Folc s'ha inscrit a la trobada de violoncels que organitzen
alguns professors de cello associats de les comarques de
Girona. Molt destacadament la pofessorra de l'escola,
Maria Geli, mare de l'Adama i en Seyni. Enguany es tornen
a fer a Bàscara

juliol-agost
Jazz a la Fresca al Sunset, amb professors de l'escola
L'estiu al Sunset fan 5 concerts amb professors de l'escola.
L'esmentat d'en Marcel Torres (26 juny)
Vernau Mier / 9 juliol, amb Kelly Green Trio
Cesc Adroher / 15 juliol, amb el seu trio
Dani Alonso / 19 agost / Sunset Rhythm Kings
Tomy Muñoz -foto / 26 agost / Gaspar & The Jumpin' Cats
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