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        22 al 31 de març 

   Audicions  

   Màster  

   Tallers 



 

Dilluns 22 de març 
 

19h Audicions aula i pianísta acompanyant a l’auditori Sant  

Agustí. 

 

Dimarts 23 de març 
 

19h Audicions aula i pianísta acompanyant a l’auditori Sant  

Agustí. 

 

Dimecres 24 de març 
  

Taller d’iniciació a la música de jazz a l’auditori Sant  

Agustí. 

 

Els alumnes de banda i orquestra coneixeran i treballaran la música de jazz  

i prepararan obres per al concert de fi de curs de la mà de Josvi Muñoz 

 

17h a 18’30h  grup de banda  1r curs 

19h a 20’30h  grup de banda  4t curs 

 

Dijous 25 de març 
 

Taller d’iniciació a la música de jazz a l’auditori Sant  

Agustí. 

 

 Els alumnes de banda i orquestra coneixeran i treballaran la música de jazz  

i prepararan obres per al concert de fi de curs de la mà de  Josvi Muñoz 

 

17h a 18’30h  grup d’orquestra  Tots cursos 

19h a 20’30h  grup de banda     2n curs 

 



 

 

Divendres 26 de març 
 

Taller d’iniciació a la música de jazz a l’auditori Sant  

Agustí. 

 

 Els alumnes de banda i orquestra coneixeran i treballaran la música de jazz  

i prepararan obres per al concert de fi de curs de la mà de  Josvi Muñoz 

 

17h a 18’30h  grup de banda  3r curs 

19h a 20’30h  grup de banda  5è i 6è curs 

 

Dilluns 29 de març 
 

19h  Primera  Audició d’alumnes de Música de Cambra a l’auditori  

Sant Agustí. 

Dimarts 30  de març 
 

14h a 18’30h  Màster de Piano 

 

Els alumnes d’aquesta especialitat rebran una màster a càrrec de Javier 

Esplugues on rebran classes individuals i una  col·lectiva final. 

 

19h  Audició d’alumnes de Piano a l’auditori Sant Agustí  

 

 

Dimecres 31 de març 
 

19h  Segona Audició d’alumnes de Música de Cambra  a l’auditori Sant  

Agustí. 

JGM 



 

CURRICULUMS 
 

Josvi Muñoz 
 

Graduat Superior en “Performance” (instrumentista) pel Berklee Cooege of Music 

(Boston,Massachussets) en l’especialitat de saxo tenor i becat pel mateix Berklee 

College i l’IVM. Grau Superior de Clarinet pel Conservatori del Liceu a Barcelona. Ha 

sigut alumne de músics i educadors de gran reconeixement internacional i, com instru-

mentiste, ha col·laborat  i realitzat gires amb projectes de diferents estils i cultures 

com Revòlver, Soledad Gimenez, John Serry, entre altres. Com músic d’estudi, ha gra-

vat per a un gran nombre d’artistes, televisió, ràdio i diverses bandes sonores al món 

del cinema. Com director, ha dirigit diferents Big Bands i, com compositor, ha compo-

sat i arreglat música per a molts tipus de formacions i estils com “big band”,banda 

simfònica, ensembles de jazz, bandes sonores per TV i cinema, etc. 

 

 

 

Javier Esplugues 
 

Cursa el Grau Superior de piano al Conservatori Superior de Música de València finalit-

zant aquest amb Matrícula d’Honor. Estudia interpretació i tècnica pianística amb 

nombrosos pianistes de gran renom. És creador i coordinador del curs de piano “Ciutat 

d’Albaida”, membre de tribunal al concurs de Joves Intèrprets de Xàtiva i Veguillina 

d’Órbigo (Lleó). En l’actualitat és professor de piano al Conservatori Superior de Mú-

sica d’Alacant. 

 

 

 

 

Nota. 
 

 Degut a la situació sanitària que estem vivint i per precaució, totes les activi-

tats  es realitzaran sense públic. 

 Els alumnes que participen en les audicions romandran al llarg de l’audició mentres 

actuen els companys i les companyes  

JGM 


