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ï19 de novembre
Alumnes : Gerard Capuz, compositor
Gerard Capuz va fer Llenguatge 6 el curs passat, un any abans del que li
tocaria per edat. Ara segueix fent guitarra a l'escola. I està treballant en
l'himne que li ha encarregat l'Associació de Veïns de Fontajau per a
celebrar els 25 anys. Esperem que se'n surti bé! Els cursos anteriors en
Gerard sempre composava alguna peça per al combo instrumental, i
quan els veïns van demanar un himne, ho varem tenir ben clar!
19-24 de novembre
Setmana de portes obertes
L'habitual setmana de classes obertes als pares, un parell de cops cada
curs. Amb els petits fem una mostra de classe, i amb els que ja toquen
instrument fem una audició informal, per a que es vagin acostumant a
tocar en públic. Us recordem que les classes son sempre obertes, no sols
aquestes setmanes -qualsevol dia, als pares interessats.
30 novembre
Reunions amb pares de L1 i de L6
A la tardor sempre fem dues reunions amb pares. Amb els de
Llenguatge 1 és per a explicar com fem la tria d'instrument, i per a
resoldre dubtes. Amb els de Lleguatge 6 és per a explicar com abordem
el darrer curs de llenguatge elemental, com funcionen els examens i el
diploma final, i per a enfocar les possibles alternatives quan acabin el
llenguatge a l'escola. A la foto, la reunió amb pares de L1
30 de novembre
Conjunt de clarinets, amb Oscar Sánchez
Aquest curs funciona novament un petit grups de clarinets, amb Laia
Martinoy, Guillem Romero i Lola Muxach (que no hi surt a la foto). l'Oscar
els acompanya amb un espectacular clarinet baix. Podrem escoltar la
feina que han fet al concert de l'auditori Viader, el 22 de desembre

1 de desembre
Alumnes : Miquel Ilagan, a l'orquestra de Figueres
Miquel és alumne de Llenguatge 6. Fa guitarra (ara amb Marcel, i abans
amb Marta i Vernau) i percussió (des de fa un any, amb Joel Riu). També
es membre dels Swing Cookies, on abans tocava guitarra i ara la bateria.
I aquest curs és també percussionista de la Jove Orquestra de Figueres.
El proper curs té previst començar el grau professional al conservatori.
Al concert del Sunset (propera noticia) en Miquel va afegir la bateria
pràcticament a tots els temes, i sense assaig previ. Un crack!

3 de desembre
Concerts dels grups de Jazz al Sunset
Enguany hem avançat els concerts de Nadal al Sunset, amb els dos
grups de jazz -Swing Cookies i Happy Jazz Band- i amb altres alumnes
d'en Dani Alonso -Samuel (piano), Teo (flauta i veu), Patrícia (veu), Lia
(veu) i Marina (trombó).
Els grups de jazz també els podrem veure al festival que cada nadal
organitza Tomy Muñoz, el Girona Christmas Swing.

8 de desembre
Professors : Adrià Estarriola, a Brusel.les
Els Germà Negre, on hi toca l'Adrià Estarriola, actuen aquest proper 8
de desembre a Brussel.les, al festival City Zen, Brussel.les, compartint
cartell amb el raper exiliat Valtonyc, Catarres, Miquel Abras, Kepa
Junquera, El Petit de Cal Eril i altres. Un festival per els drets civils, i
en suport del govern a l'exili.

15 de desembre - 6 de gener
Girona Christmas Swing
Nova edició de tradicional festival de swing
que cada Nadal organitza en Tomy Muñoz,
professor de l'escola.
La majoria de concerts son al carrer i son
gratuïts, una gran ocasió per a viure la part
més alegre i festiva de la música, i en horaris
de matí o tarda, aptes per a que hi aneu en
família.
Altres propostes son al vespre o nit, al
Sunset, amb figures com Lluís Coloma.
I en molts d'ells hi trobareu alumnes de
l'escola, ex-alumnes i professors.
Enhorabona i agraïment a en Tomy Muñoz,
que tan sovint és al darrera de projectes de
difusió de la música en viu.
A la web www.jazzdegirona.com hi trobareu
informació dels cursos de ball Lindy Hop que
engeguen al gener

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

