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22 desembre 
Concert de petits 
Els concerts de nadal s'han fet tots a la casa de Cultura-Auditori Viader. 
Els de petits dissabte tarda, amb nens des de iniciació 1 (P3) fins a 
Llenguatge 2 (que han començat instrument aquest curs). A la foto, 
grups d'Iniciació 3 dilluns i dissabte. Amb un acompanyament de luxe : 
Glòria Vila, Tomy Muñoz, Joan Sadurní...  i la Greta Sampedro! 

23 desembre 
Concert de grans Auditori Viader 
Els alumnes des de Llenguatge 3 fins a Llenguatge 6 van fer els concerts 
diumenge tarda. Els que fan piano varen poder tocar amb l'espectacular 
piano Steinway de gran cua. I per a tots, tocar al Viader és una ocasió 
ben especial,  un d'aquells records que potser queden per sempre. A la 
foto, la Magalí Casamitjana

del 6 al 13 de gener 
Professors : Maria Geli, als Pastorets de Banyoles 
Els Pastorets de Banyoles son ben diferents dels que se'n fan arreu, 
perquè son un musical, i de molt  nivell.  Entre els músics, la Maria Geli, 
professora de violoncel a Sant Gregori i directora de l'Escola de Música 
de Torroella.  I mare de l'Adama i en Seyni, alumnes de l'escola. Encara 
hi sou a temps de veure'ls, dissabte 12 i diumenge 13, a les 18:00 
 

22 desembre 
Concert alumnes que només fan instrument 
A l'escola hi ha també alumnes que ja han acabat llenguatge, i que 
segueixen fent instrument. I també d'altres joves i grans. Com alguns 
pares. Aquest nadal van tenir un horari al Viader, i va ser genial. Per 
exemple, el trio de clarinets de la foto, amb el profe Oscar Sánchez i amb 
dos pares que també son alumnes -Arnald Mont i Oriol Armet-, i amb dos 
clarinets baixos, molt poc freqüents.  

18 de gener 
Sabrina Banfi : Cant jazz + logopedia cant + piano + guitarra...  
La vam veure cantant al Sunset, amb el trio de Luis González (ex-profe 
aquí i  director a St Feliu -on Sabrina ha fet substitucions i en diuen 
meravelles).  És molt polivalent (veu, jazz, clàssic, logopèdia del cant, 
guitarra, piano, baix...) i competent : amb grans i petits, amb alumnes i 
profes, amb novells i amb professionals...  Vindrà els divendres a 
l'escola, i aviat rebreu una circular detallant els camps on creiem pot fer 
bona feina.  Muntarem sessions de mostra divendres 18 de gener.


