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Domeny GIRONA 

dilluns 25 de juny 
Concert de guitarres + Comiat Marta Crous 
L'església de Cartellà va ser escenari d'un concert amb els alumnes de
guitarra, i amb l'actuació també dels professors Marta Crous i Marcel
Torres, així com Lluis Vila, professor de guitarra i company de Marta. El
concert va servir de comiat a Marta Crous. 

divendres 22 de juny 
Exàmens Trinity 
L'examinador d'instrument aquest any va ser el professor  Keith Brooks. I
els alumnes examinats Lola Daunis, Adrianna Hernàndez, Èlia Tutussaus, 
Júlia Calabuig, Clàudia Navarro, Meritxell Lozano i Clara Massegú. Totes
varen aprobar, amb notes destacables. Júlia Calabuig tambè s'havia
examinat de Llenguatge, junt amb Laia Millán -a la foto els seus diplomes. 

dijous 21 de juny 
Dia de la Música  
En aquest jornada varem participar a l'escenari de la terrassa del Sunset,
amb la Happy Jazz Band i amb els Swing Cookies (a la foto). 

18 - 22 de juny 
Examens d'instrument als alumnes de Llenguatge 
Cada curs fem dos exàmens d'instrument als alumnes de llenguatge. No
son proves per a tenir nota o per a informes, sinó una ocasió pedagògica,
breu però intensa, on revisem quins aspectes podem millorar en la feina
amb cada alumne. A la foto, en Martí Bahí, amb Alba, Laura i M.Àngels com
a 'tribunal'.  Son sessions obertes als pares que ho vulguin.

25 - 29 de juny 
Taller de Piano 
La darrera setmana de juny varem fer una sèrie classes especials per als
alumnes de piano, a càrrec de M.Àngels Nadal, treballant aspectes que
resulta difícil fer a les classes regulars, i fent-ho en grups petits -dos a
quatre nens. També es va fer una sessió didàctica, amb la participació dels
professors de piano. 



El NEWSLETTER  recull informacions del dia a dia de l'escola, i divulga activitats dels alumnes i
professors, també d'alguns pares músics.
La informació essencial seguirà enviant-se per email. Si no voleu rebre el NEWSLETTER, aviseu-nos. 

juliol-setembre 
Els carillons de l'escola 
Cada estiu engeguem una campanya per a recomprar carillons als nens
que ja no els fan servir, i així els poden aprofitar els alumnes petits.  Els
carillons es fan servir a Iniciació 3, Llenguatge 1 i Llenguatge 2. Es poden
comprar nous (a 80 €) o de segona mà (a 50 €, el mateix preu de
recompra). És molt important que a casa facin servir carillons de qualitat,
amb làmina gruixuda, i ben afinats.   Actualment els nous son de la marca
Bergerault, i varem aconseguir un preu molt bo comprant directament a
fàbrica un lot gran. 

2-3 i 9-10 de juliol 
Colònies dels conjunts de jazz 
Els conjunts de Jazz van fer dues tandes de mini-colònies, a Sant Miquel de
Campmajor, organitzades per Dani Alonso. A les fotos podem veure els més
grans, la Happy Jazz Band, en una banyota al riu. I els Swing Cookies a la
piscina.  

30 de juny 
Professors : Dani Alonso / La Barcelona Jazz Orquestra, a Girona 
És tot un luxe poder comptar a l'escola amb Dani Alonso, un autèntic crack
del jazz, a qui mai podrem agrair prou la dedicació i estima que té per
l'escola.  Va crear i dirigeix la Barcelona Jazz Orquestra, la millor big band
professional de Catalunya, plena de figures com Mathew Simon, Susana
Sheiman, Víctor de Diego, Xavier Figuerola, Nono Fernandez, Sergi Vergès i
molts altres professors de jazz a ESMUC, Taller de Músics o Liceu. Dissabte
van actuar al Festival Ítaca, a La Pera.

3 de juliol 
Ex-Alumnes : Rita Baulida farà Grau superior a ESMUC 
La Rita (19), de Celrà, és la tercera de quatre germanes ex-alumnes de
l'escola, amb la Berta, la Nora i la Jana. Ella va fer piano i clarinet, i
desprès va entrar al conservatori. No li va fer el pes, però va seguir fent
molta música i preparant-se com a percussionista.  Ara ha obtingut la
única plaça que hi havia per a fer el Grau superior de Percussió Moderna a
l'ESMUC-Escola Superior de Música de Catalunya.  I ho ha fet amb una
gran nota, de 8'46 sobre 10.  Enhorabona, Rita!!


