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24 de maig / 2 de juny / 21 de juny / 2-3-4 de juliol 
Swing Cookies i Happy Jazz Band : Concerts i Colònies 
Els conjunts de Jazz que dirigeix Dani Alonso acaben el curs amb intensa
activitat. El 24 de maig els petits -Swing Cookies- van fer concert a la festa
d'aniversari de la Cooperativa El Rebost. El 2 de juny a Sant Miquel de
Campmajor, festa del fútbol. El 21 de juny ho faran al dia de la música, 18:00
al Sunset Jazz Club.  

21 i 22 de maig 
Elisenda : OK al grau professional 
Enhorabona a l'Elisenda Post!!   Per el passat Newsletter ja sabeu que
s'anava a examinar per  fer el grau professional al conservatori.  Ara ja
podem confirmar resultat : ha aconseguit plaça una de piano (cinc a tota la
província) i també de clarinet, malgrat ser la més jove que s'hi presentava. 
Ara ha de decidir si cursa les dues especialitats, o si tria només una i fa
l'altre instrument com a complementari. 

7 de juny 
Professors : Marcel Torres / Grau Superior de Guitarra ESMUC 
En Marcel Torres ha completat el seu grau en guitarra clàssica, a l'Escola
Superior de Música de Catalunya. El concert final va fer-ho el 7 de juny,
amb una nota brillant,  9'5 sobre 10. També ha preparat com a treball de
carrera un peculiar projecte audiovisual, amb música i imatge concebudes
simultàniament, i no a posteriori fent una abans i l'altra en funció
d'aquesta. Esperem poder presentar-vos-ho al llarg del proper curs. 

9 de juny 
Concert dels alumnes petits / Iniciació 1-2-3 + Llenguatge 1-2 
Enguany hem estrenat per a concerts finals l'auditori de l'Espai Caixa.  Amb
bona capacitat de públic i ben equipat quan a so, llum i piano de cua.
Algunes coses organitzatives a millorar : l'entrada i sortida de públic, i
mirar d'escurçar una mica la durada sense retallar contingut.    Varem fer
dos concerts d'uns 70-80 minuts, cada un amb grups de nens de diferents
nivells, de manera que els pares puguin veure la progressió. I també amb
una mostra d'instruments, a càrrec dels nens de llenguatge 2, que han
començat aquest mateix curs. A destacar algunes actuacions de cambra :
trio de guitarres, duo de cellos, piano a quatre mans...  És molt poc
freqüent veure nens que tot just comencen però que ja toquen en grup. 
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10 de juny 
Concert dels alumnes grans / Llenguatge 3-4-5-6 i més grans 
El concert de juny que els darrers anys fèiem a la Fundació Valvi, aquest
final de curs ha tornat a la Casa de Cultura-Auditori Viader.  Amb el seu
espectacular piano de gran cua Steinway. Quatre concerts, per a cada
nivell i un concert final per als grans.  A la foto, quintet de guitarres. Vam
veure també grups de corda, de clarinets, i algun conjunt familiar. 

11-15 de juny 
Combos als grups de Llenguatge 
La darrera setmana de classes cada grup de Llenguatge -de L3 a L6- va fer
el seu mini-concert de combo.   Tres o quatre temes, arranjats per als
instruments que hi hagi en aquell grup, i pensant en el que pugui fer cada
alumne.  Els combos son una de les activitats més complexes  de preparar i
de fer, però tocar en grup també és de les estones més satisfactòries per
als nens. I de les més útils pedagògicament. 

18-23 de juny 
Exàmens d'Instrument als alumnes de Llenguatge 
Cada any fem -al gener i al juny- examens d'instrument per als alumnes de
llenguatge. Malgrat el seu nom -examen-, en realitat no afecten als dos
informes que fa el professor de cada alumne. Els informes es basen en la
feina diària, i l'examen és més aviat una ocasió pedagògica, per a veure la
feina que fan alumne i professor i per a poder aportar idees de millora.  A la
foto en Martí Bahí, l'alumne més jove d'instrument

15 de juny 
Professors : Glòria Vila / concert a Sant Narcís 
Glòria Vila i Cristian Tomás van ser finalistes al concurs de teloners, i van
guanyar una actuació amb Les Kol.lontai, a Sant Narcís, dins del festival
Girona d'Autor.   Glòria Vila, professora i ex-alumna de l'escola, és
violinista, pianista, guitarrista, cantant i compositora.  I educadora! 

juliol i agost 
Professors : Tomy Muñoz i els Vespres amb Swing, cada dimarts  
Tomy Muñoz és des de fa anys el gran impulsor del ball Lindy hop a Girona.
Aquest estiu tornen els vespres de música swing en viu i ballable. Però amb
novetats : tots els concerts en dimarts , de juliol i d'agost, sempre a les
20:00, i tots al parc del migdia.   Entre els grups convidats, al cartell veiem
professors i ex-alumnes de l'escola :  Dani Alonso, Albert Garcia i el mateix
Tomy Muñoz 


