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23 d'abril

Professors de l'escola : Adrià Estarriola / Nou disc de Germà Negre

Adrià és dels profes més veterans de l'escola, on va començar a fer classes el
2007. Fa classes de Violí i de Viola, pot fer-ne de Mandolina. També dirigeix el
conjunt de corda -quan hi ha prou demanda. Amb l'Adrià el violí trenca la
barrera classicista, i s'endinsa sovint en territoris folk o jazz. Membre dels
populars "Germà Negre", que tot just han presentat per Sant Jordi el nou
disc, "Molt Porc i Poca Salsitxa"

30 d'abril / 6 de maig / 13 de maig

Swing Cookies al Dia Internacional del Jazz i altres concerts

No paren. Tres actuacions de Swing Cookies, el grup de jazz de petits. És el
segon any de funcionament i han madurat molt -els tres concerts els varen
fer sense el seu director, en Dani Alonso. I amb algunes baixes, però amb el
reforç d'en Genís Pujiula i Pol Ridao, de la Happy Jazz Band. El primer va ser
a la rambla de Girona, per el dia internacional del jazz. El segon a la festa de
veïns de l'eixample (a la foto), i el tercer a Sant Julià de Ramis
dimecres 2 de maig

Professors de l'escola : Glòria Vila musicant Fages de Climent

En l'any d'homenatge al gran poeta empordanès, a Girona es va estrenar la
lectura dramatitzada de "Les bruixes de Llers", producció UdG, i que a la
tardor es veurà a Castellò d'Empuries i a l'Institut d'Estudis catalans. Glòria
ha composat i interpretat la música de l'espectacle. És exalumna de l'escola, i
ara professora de piano i de violí. També és compositora. I cantant. Fent
substitucions ha descobert que també li apassiona ensenyar als petits, i el
proper curs farà classes a grups de dissabte. Entre els seus plans propers :
estudis superiors de música, i començar el Diploma Pedagògic Willems
dissabte 5 de maig

Exàmens del Diploma Trinity de Llenguatge

Laia Millàn i Júlia Calabuig es van examinar per al diploma Trinity de
Llenguatge. Van triar un repte difícil, el grade 5, però es van sortir molt bé, i
esperen una bona nota. Acaben de fer 15 anys, i ja en fa tres que varen
aprovar el diploma elemental Willems de l'escola. Però han seguit avançant,
preparades per Laura Sànchez. Laia va començar amb nosaltres a P3, amb
els primers alumnes de l'escola de Domeny, quan eren als barracons de
l'actual Balandrau. Sempre ha fet piano. I la Júlia una mica més tard, als 5
anys. Toca el violí i el saxo, i per al proper curs vol fer classes de trompeta.
Enhorabona a les tres!

7 de maig

Quartet de clarinets

Quatre alumnes de l'Óscar Sànchez han format un quartet de clarinets. Son
la Laia Martinoy, la Lola Muxach, en Guillem Romero i l'Elisenda Post. Han
triat una sèrie de peces musicalment complexes i maques. Sonen molt bé! El
podrem escoltar al concert final de curs, a l'Auditori Viader.
21-25 de maig

Accés al grau professional

Quan acaben Llenguatge 6, alguns alumnes volen fer Grau Professional. La
propera setmana s'examina la Elisenda Post, de piano i de clarinet. Molt
valenta, perquè a més d'examinar-se de dos instruments, ho fa un any abans
del que li tocaria per edat. L'any passat ho va fer l'Abril Oliveras, també un
any avançada, i també de piano i de clarinet -l'Abril segueix ara al
conservatori de Badalona. També va entrar -a Girona- un alumne que feia
doble examen, en Biel Buisac, de percussió i de piano. La dificultat no és
tant aprovar, sinó obtenir una de les poques places -cinc de piano, i una de
clarinet, en competència amb joves de tota la província.
30 de maig - 1 de juny

Professors de l'escola : Maria Geli / XIX Trobada de Violoncels

Maria Geli és des de fa anys impulsora de la trobada de violoncels de Girona.
Ara té dues alumnes a l'escola, Magalí i Mila, i abans la Lluïsa Paredes -que
ara és a Lisboa acabant el grau superior de cello. Maria és Diplomada en
Educació Musical Willems, és directora de l'escola de música de Torroella de
Montgrí, i Cap de zona de l'Associació catalana d'Escoles de Música. També
és mare de dos alumnes de l'escola, l'Adama i en Seyni. Son una de les set
families que venen des de l'Alt Empordà a fer música amb nosaltres, un gran
esforç logístic que volem reconèixer i agrair
Juny

Darreres classes de Marta Crous

Al juny Marta Crous farà les seves darreres classes a l'escola, desprès de vuit
anys com a professora de guitarra. Ha fet una tasca enorme, excel·lent,
sempre implicada, sempre positiva. Han estat vuit anys en que el nombre
d'alumnes de guitarra augmentava cada any. Només podem tenir admiració
i agraïment per a ella. La substituirà Marcel Torres, a qui els lectors del
newsletter coneixeu, i que compta amb tota l'estima nostra i dels alumnes.
16-21 juliol

Oberta inscripció al 37è Congrès Internacional Willems, a Lió

Del 16 al 21 de juliol es fa a Lió el Congrés Internacional Willems. Pot
interessar a músics i a professors de música o d'instrument. Si teniu interès a
participar-hi, o si voleu més informació, feu-nos un email o una trucada.
Podeu consultar la web de la Federació Internacional Willems. L'escola de
Sant Gregori va ser la primera escola Willems a Catalunya. També n'hi ha a
França, Espanya, Itàlia, Suïssa, Eslovènia, Brasil i Colòmbia. La tasca de la
Federació Willems és més orientada a la formació de professors que no pas al
desenvolupament de les escoles. Una pena, perquè els professors formats
sovint no poden desplegar a la seva escola el que han après amb Willems
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