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gener
Professors : Marcel Torres
Marcel ha engegat un projecte molt maco. Un seguit de cançons breus,
normalment duets, on cada tema l'ha composat pensant específicament
en el músic que l'acompanya -músics molt diferents que l'han influït
aquest anys. Hem pogut escoltar alguns, i son molt bonics. Esperem que
aquest estiu ho pugui editar i oferir en concert.

7 de gener
Peter Bernstein Quartet al Sunset
Sabeu que l'escola dona suport al Sunset Jazz Club. Aportació modesta,
però que permet sentir-se col.laborador de meravelles com va ser el
concert de Peter Bernstein -gira europea per Paris, Londres, Berlín, Oslo,
Praga, Viena, Ginebra...i Girona! A la programació de Sunset sempre hi
ha alguns tresors. Us animem a gaudir del Sunset, poques ciutats tenen
un club de tant nivell, categoria i bona programació. Foto : de Jordi Nin
diumenge 13 de gener
Pares : Vera Krasnoperova a la Cantata 1714
Destacat paper solista de Vera, i entrades exhaurides al concert de
diumenge a Salt, que era l'estrena de la cantata 1714 a les nostres
comarques. Vera és mare de la Júlia i en Genís Vila, alumnes de l'escola.
I ella mateixa és professora de cant de la M.Àngels Nadal, directora de
l'escola. Entre els seus projectes destaca Catalinka, un quartet vocal que
lliga les tradicions musicals russa i catalana
18 de gener
Professors : Sabrina Banfi
Us anunciàvem les classes de la Sabrina Banfi. Ara ja hem engegat, amb
molta força i horaris plens. Destaca el conjunt de veus -si algú s'anima
encara és a temps. També té alumnes grans de cant jazz individual i una
de baix elèctric. I el més interessant és la rehabilitació de la veu als
alumnes que tenen algun petit problema, i que sovint té una solució fàcil

28 de gener
Alumnes : Miquel Ilagan, ara també trompeta
Ja us n'haviem parlat de'n Miquel en un newsletter anterior. Destacat
alumne de guitarra i percussió, ara ha començat un tercer instrument, la
trompeta. Primer de manera autodidacta, i des del 28 de gener fent
classes amb en Pau Torrent. Feia molts anys que no teniem un alumne
tan multi-instrumentista. Miquel toca al conjunt de jazz Swing Cookies i
a la Jove Orquestra de Figueres.

29 de gener a 2 de febrer
Examens d'Instrument per als alumnes de llenguatge
Els fem dos cops cada any, a mig curs i al final. Així cada alumne pot
treballar una estona amb el seu professor i amb la directora, que fa una
certa revisió però també -i sobretot- un guiatge. Es un servei gratuït per
als alumnes de llenguatge, i es fa fora del calendari lectiu. A la foto,
Sergi Colom

2 de febrer
Jornada didàctica per als profesors, amb Luis Gonzàlez
Dissabte varem fer una nova sessió de treball amb alguns professors.
Aquesta ocasió amb Luis Gonzàlez, que havia estat professor de l'escola
i ara dirigeix la de Sant Feliu. Ens varem centrar en la improvisació, en
una jornada similar a la que pocs dies abans havia fet ell mateix a
Barcelona, per a l'ACEM-Associació Catalana d'Escoles de Música

6 de febrer-31 de març
Professors : Joel Riu, musical Bed & Breakfast
Joel Riu ha fet els arranjaments i la direcció musical d'aquest espectacle,
que s'estrena demà. Es farà al Teatre Gaudí, de Barcelona, del 6 de
febrer al 31 de març (dijous, divendres i dissabtes 21:00, i diumenges
17:30). La música i lletres es basen en cançons dels Amics de les Arts. En
Joel és professor de percussió i piano a l'escola, on ve els dissabtes.
També és compositor, i professor d'harmonia a la prestigiosa escola El
Musical, de Bellaterra

dijous 7 de febrer
Pares : Cesc Adroher
El conegut guitarrista gironí presenta aquest dijous al Sunset el seu nou
trio, amb el multipremiat bateria Ramon Prats i el gran contrabaixista
Marc Cuevas. Cesc Adroher ha estat un habitual del Sunset, amb el grup
resident Movin' Wes, i és pare de la petita Emma, que ve al grup
d'iniciació 1 divendres.

febrer-març-abril
Música en família per a nadons
Núria Camps és professora de música, especialitzada en música per a
nadons. Aquest curs hem programat tres sessions a l'escola (15 febrer/15
març/26 abril), i al tancament del newsletter només queda una plaça en
algun dels dies. Però si fos ple, ens podeu demanar llista d'espera, per si
hi ha alguna baixa o per si fem una altra sessió. Us recomanem una
visita al seu web, https://nurcaba.com/
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