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Professors : torna Alba Roca 
Glòria Vila ha deixat de venir els dijous, per un canvi
imprevist als horaris del màster que cursa al Conservatori
del Liceu. 
La substitució la farà Alba Roca, amb plenes garanties, i
que molts de vosaltres ja coneixeu, perquè a més d'ex-
alumna, també va ser professora de l'escola per dotze
anys, des del 2007 al 2019. Ho deixà per a fer de mestra, i
agraïm i celebrem molt que hagi acceptat tornar a l'escola
la tarda dels dijous.  Tant de bo puguem comptar amb ella
en el futur.

Professors: Víctor Àlvarez, ara també flauta
Al Newsletter dèiem que en Victor farà bateria, i dèiem
també te experiència docent en flauta, piano i baix. 
 Doncs ha estat genial, perquè cobrirà la súbita baixa
d'en Biel Camós, que ha volgut deixar-ho. En flauta
patim maledicció, amb 4 professors en 5 anys, a més
d'una que no va ni començar. I sempre a l'inici de curs.
La trajectòria musical d'en Victor mereix un capítol. Aviat
us en farem resum, però ara una pincellada: Comparteix
agencia de booking amb Patty Smith, Joe Jackson,
Johnny Rotten...  Ara té 27 anys, i a la foto en tenia 10

Classes de música als petits de l'Escola Castellum
Tommy Muñoz és professor i pare de l'escola, i presideix
l'associació de pares de l'Escola Castellum, de Sant
Julià.  Va demanar la M.Àngels de fer música als migdies,
a Castellum. A en Tomy no li podiem dir que no, però és
que a més ens fa molta il.lusió.  

Reprenem les bandes de jazz, i amb nou grup
Amb un cert retard, finalment hem engegat aquest curs
les bandes de jazz. Amb aquest seran ja 12 anys gaudint
del gran luxe que és comptar amb el mestratge d'en
Dani Alonso. El nou grup de petits el formen Iciar Suaña
(bat), Xènia Perramon (trompeta), Joana Nogueira
(piano), Maria Sabrià (guitarra), i Joana Sayols (saxo). 
 Dilluns 20 de desembre oferiran el seu primer concert,
al Sunset Jazz Club.  Sap greu que no hi hagi



Alumnes que comencen música tard
Els darrers anys veiem dos fenómens contradictoris.
D'una banda, un boom  de "música per a nadons". O per
a embarassades. Però al mateix temps, un retard gran en
l'edat en que molts comencen música (i més pares que
esperen que el nen ho demani).
Hem obert grups especials a mig curs, i hem fet intensius
d'estiu per a posar-los al dia.  I enguany ja d'entrada vam
fer un grup "calaix de sastre", per als que comencem ara
però que mai han fet llenguatge. Ha quedat ple en
setmanes.  La disparitat d'edats serà un repte, però
mirarem de fer bona feina
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Engega el conjunt de música moderna per a pares
Finalment hem aconseguit engegar el combo proposat
per Cesc Adroher, dirigit a pares de l'escola que toquen
instrument, però obert a músics de fora de l'escola. 
 Assajaran cada dimarts, de 19:15 a 20:15. Ja compten
amb la base rítmica, i les primeres sessions han estat
molt satisfactòries.  No dubteu a apuntar-vos-hi, si teniu
la sort de tocar un instrument.  No tenim fotos, i us en
posem una del Cesc Adroher Trio al Sunset

Ex-alumnes: Pau García, a la Sant Andreu Jazz Band
En Pau García Noguera -piano, clarinet- segueix
avançant amb pas ferm. Ara ha entrat en la prestigiosa
Sant Andreu Jazz Band, bressol de tantes figures com els
Datzira, en Sauqué, o la Motis. En Pau es va iniciar al jazz
als conjunts de l'escola, amb Dani Alonso (un dels artífex
inicials de la banda barcelonina), va passar per el
conservatori, i fa secundària a l'Institut Oriol Martorell de
Barcelona, especialitzat en música.  La foto és de google,
amb el seu pare, en Faló Garcia, 2018

Professors: Biflats per Fires de Girona 
Biflats és probablement el conjunt més boig que corre
ara mateix per Catalunya. Un show de festa espectacular
i amb una música gresquera, una cobla balcànica, boja...
Hi compten amb dos professors de l'escola, Marcel
Torres (guitarra) i Óscar Sànchez (flautí). I tambè hi
vàrem veure un ex-alumne, en Pablo Martín (trombó).
Ahir van tocar a l'escenari de les barraques de Girona.  


