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EDITORIAL
Javier Llorens Cardo
President del Casino Musical de Godella
Estimats socis,
Em complau presentar-vos aquesta nova edició de
bemoll on podreu informar-vos de les novetats que
des de la societat vos oferim.
En primer lloc, voldria comunicar-vos dos noticies que
afecten a les agrupacions que pertanyen a la nostra
societat.
Des de principis d'any, la Junta Directiva, respaldada
per l’assemblea de socis, ha dut a terme una
reestructuració del Cor del Casino Musical. Sent una
decisió complicada, vam estimar necessària la
posada en marxa d’un nou projecte baix la direcció
de José Ramón Gil Tárrega. Vull expressar el meu
sincer agraïment a l’anterior directora, Raquel
Almudéver, i als membres del cor pel seu esforç i
dedicació a la nostra Agrupació Musical.
L'altra notícia es la renúncia com a director de la
nostra banda del mestre Isaac González Ferriol.
Després de quatre anys de treball, considera que és
el moment de concloure esta etapa i començar nous
projectes. Davall les seues ordres aconseguirem fa
dos anys guanyar el Certamen Provincial de Bandes.
Isaac, sempre tindràs les portes obertes de esta, ta
casa, et desitjem molta sort.
Per la nostra part, la directiva ja està treballant en la
contractació d'un director que responga a les
necessitats de l’Agrupació.
Per altra banda m’agradaria informar-vos de que, per
tal de millorar els servicis que oferim a l’alumnat de
l’escola, a partir del proper curs, les classes
d’instrument dels alumnes de tercer i quart curs
tindran una durada de 45 minuts, cinc més que fins
ara, el que també repercutirà en un augment
d’hores del professorat de l’escola.
A més, a través d’estes línies vull fer-vos arribar les
noves propostes que hem definit per a que els socis i
el poble de Godella puguen gaudir de la música en
els próxims mesos.
Del 22 al 26 de juliol, tenim prevista la realització d'un
curs de direcció coral a càrrec de Mónica Perales, el
concert de cloenda d’esta activitat serà el diumenge
26 de juliol a l'Església de Sant Bertomeu.
Dilluns 17 d’agost reprendrem la festa “100% Casino”
amb la participació dels restaurants del poble, i una
orquesta que ens amenitzarà la nit.
Per a començar la temporada de la tardor, tindrem
un concert d’alt nivell el 28 de setembre, on
contarem
amb
l’actuació
al
Capitolio
de
“L’Orquestra Simfónica de la Federació de Societats

Musicals”, formada per músics de diferents orquestres
de la Comunitat Valenciana.
A més, amb col.laboració del bar del Casino Musical
de Godella, enguany s'ha encetat un cicle de
vetlades musicals a la Terrassa del local amb música
en directe que ha amenitzat les nits dels divendres
dels mesos de juny i juliol amb gran èxit.
També voldria destacar la celebració del Consell
Intercomarcal de la FSMCV (Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana) el passat 4 de
Juliol en Godella. Siguerem els anfitrions d’esta reunió
de treball on acudiren la Junta Directiva de la FSMCV
i els treinta presidents comarcals, on s'abordaren els
projectes que està duent a terme la Federació, i les
campanyes a desenvolupar pròximament, com les
Activitats Comarcals o els Intercanvis Musicals.
Malauradament no tots els projectes que teniem
previstos els hem pogut dur a terme. Un curs de
direcció d'orquestra a càrrec de Pablo Rus, així com
una escola d’estiu per a xiquets de 4 a 10 anys, són
iniciatives que no hem pogut realizar per falta
d’alumnes . No obstant estarem oberts a plantejar
noves activitats en esta línia.
Per últim, abans d’acomiadar-me, vull convidar-os a
visitar la nostra página web creada amb l’objectiu de
mantindre informat al soci i al públic en general de
tot allò que envolta la nostra societat:
https://casinomusicalgodella.wordpress.com/
Vos desitge un bon estiu i espere que gaudiu de les
activitats que hem programat des de l’Agrupació
Musical.
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GODELLA LIVE MUSIC

Cicle de concerts a la terrassa del Casino Musical
Rubén Hurtado
Bar Casino Musical

Godella no es podia permetre un estiu
sense música al local on tots els nostres
artistes assagen durant tot l'any amb la
intenció de fer gaudir al públic més exigent.

de la Big Band. Desitjem sort als que ho
faran a juliol: The Razzfunk, els alumnes de
l'Orquestra dirigits per J.Blasco, Carlos
Sanchez, Esteban Cuenca i Cesar Cortes.

Així és com, fruit de la col·laboració de la
societat Casino Musical de Godella i dels
gestors del Bar-Restaurant de la mateixa,
s’ha portat a terme a la terrassa dels locals
del Casino un cicle de concerts d'estiu amb
el lema Godella Live Music.

Val la pena fer un esforç per veure un
ambient immillorable durant tots els
divendres de juny i juliol al Casino Musical
ple de gom a gom, on la gent pot gaudir
de tot tipus de musica: Jazz, clàssica, funk
instrumental...

Destacar el paper fonamental dels grups i
artistes que han col·laborat: SiamAcrobati,
Sarahi Sancho i MªLuisa Gascó, V.A Morillo,
M.Valls i els seus alumnes, la visita de
l'il·lustre Perico Sambeat i altres components

Esperem que fruit d'aquest èxit es puga
assentar com un acte de rellevància al
calendari de la nostra població. Vos
esperem a tots en la pròxima edició de
Godella Live Music.

EL CASINO MUSICAL JA TÉ PÀGINA WEB
Jesús Blasco
Vocal de l’orquestra del Casino Musical

Ja fa uns anys, des de la directiva del
Casino Musical de Godella tenim molt
present que hi ha que estar al dia en les
noves tecnologies i sobretot donat el nostre
caràcter social, el més prop possible de la
gent.
Els nostres músics, socis i resta d’amics i veïns
ens demanden estar informats de tot el que
es meneja al voltant de la nostra societat.
Concerts, horaris i convocatòries de
l’escola, imatges de foto i vídeo de les
activitats, conèixer l’història de la banda en
quasi 200 anys d’existència...
Per tant, la millor finestra oberta a tots és la
creació d’una pàgina web on trobar i estar
al dia en tots aquests assumptes.
A dia de hui tenim un gran volum
d’activitats. Començant per l’Escola, pilar
imprescindible per a formar nous músics.

Després les formacions juvenils de banda i
orquestra i a més de la resta de formacions
com són el Cor, la Big Band, l’Orquestra i la
Banda. Pràcticament tots els mesos tenim
un o més d’un acte en Godella o altres
localitats.
No podem oblidar-nos d’altres activitats
com son les activitats culturals impulsades
des del Casino al primer pis de la seu social,
concerts de solistes o xicotets grups,
xarrades, exposicions fotogràfiques...
També portarem un seguiment de les
activitats solidaries on estem presents,
col·laborant amb associacions i ONG’s.
Ja podeu estar informats a la nostra pàgina.
Informació actualitzada per no pedres res.
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MÚSICA AMB COR
El Cor del Casino Musical de Godella comença una nova etapa
amb Josep Ramon Gil Tàrrega
Hang Ferrer Mora

La música és una d’aquestes coses difícils de
definir com el concepte d’art, de literatura i
cultura, per exemple. Hi ha rius i rius de tinta
intentant explicar amb paraules què és la
música. Tanmateix, probablement tot ésser
humà sap de forma intuïtiva el que és i no és
una manifestació musical. Dins d’aquestes
manifestacions, la música vocal, en les seues
múltiples vessants i formes, té un paper
importantíssim, tal vegada perquè la veu
humana és un instrument immediat que no
necessita de cap altre artifici i el tenim abast ad
hoc.
La veu com a instrument per a fer música i
transmetre emocions es tan antiga com el
primer plor d’un bebè recent nascut.

Hi ha un fenomen curiós, i és que en el món
professional de la música cada vegada hi ha
més instrumentistes que opten per aprendre a
cantar bé, fins i tot d’una manera professional.
Per això trobem al sí d’agrupacions musicals
instrumentals també agrupacions corals, com és
el cas del Casino Musical de Godella.
El Cor del Casino ha començat una nova etapa
al 2015 amb l’arribada de Josep Ramon Gil
Tàrrega com a director de l’agrupació. Amb
una llarguíssima trajectòria musical de rerefons,
a la qual inclou els seus estudis musicals superiors
al Conservatori superior de València, graduantse com a Professor superior de Solfeig i teoria de
la música i Direcció de cors, entre altres, ha
segut alumne d’Eduardo Cifre, i a més ha rebut
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classes d’interpretació i anàlisi amb altres
mestres com Manel Cabero, Erwin List, Josep
Prats, Laszlo Heltay, Stanislav Krukovski en
direcció de cors i Jorma Panula en direcció
d’orquestra.
Ha estat director titular del cor Cambra Musical,
on vaig tindre el plaer de conèixer-lo com a
director, i de l’Orfeó Universitari de València,
amb els quals ha guanyat prestigiosos concursos
corals. Ha dirigit l’Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València, l’Orquestra Simfònica
de la Radio de Bucarest, Capella de ministrers,
Estil concertant, l’Acadèmia d’Orfeu, Coro de
cámara In hora sexta, Cor de RTVE, Orquestra
Supra Música, entre d’altres, i ha participat com
a director o continuista de tecla al registre de 16
CD’s, alguns dels quals ha rebut importants
elogis de la crítica internacional, com per
exemple les cinc estrelles de la revista
especialitzada “Goldberg” a la millor gravació
de música antiga de l’any (2000) amb Victoria
Musicae, cor especialitzat en la polifonia dels
segles XVI al XVII, del Cor de la Federació de
cors de la C.V. (FECOCOVA), on he pogut
cantar i estrenar també obres de compositor
contemporanis i ara del Cor del Casino Musical
de Godella, que comença aquesta nova etapa
carregat d’il·lusió i expectatives musicals.
També té una dilatada experiència com a
compositor d’obres per a cor a capella, veu i

piano i simfònic-corals, i també participa
habitualment com a membre del jurat en
certàmens corals.
A les darreres edicions, ha estat el principal
director muntador del Messies participatiu
organitzat per l’obra social La Caixa a les seues
convocatòries de València, Madrid i Alacant.
Des de 1990 compagina totes aquestes
activitats musicals amb la docència: és també
professor de música d’Educació Secundària.
Tal volta és per tota aquesta experiència
musical i aquest mosaic d’activitats musicals el
que el converteix en un director polifacètic i
excepcional que ens fa sentir la música d’una
manera molt especial, al mateix temps que ens
divertim moltíssim fent música junts, i treballant
intensament a un nivell musical altíssim.
Com a especialista de música antiga estem
gaudint d’un conjunt de madrigals de diversos
autors i procedències, al mateix temps que està
preparant
obres
amb
acompanyament
orquestral. Però no anem a desvetllar totes les
nostres activitats... vos convidem a venir i
compartir aquests moments musicals amb
nosaltres tant com a cantants com de públic.
Fes i gaudeix de la música de tot cor amb
nosaltres!
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Nueva etapa, nuevo trabajo
María José Iglesias
El pasado 2 de marzo de 2015 tuvo lugar la primera
toma de contacto del Coro del Casino musical de
Godella, con renovación en su plantilla original.
Este proyecto está conducido por el prestigioso director
José Ramón Gil Tárrega, cuya generosidad ha venido a
conformar un elenco de destacados profesionales que
dedican parte de su quehacer a formar en distintas
especialidades en el Casino Musical de Godella. En la
actualidad, se cuenta con una Banda, una Orquesta y
Orquesta de Cuerda, así como con una Big Band de
jazz.
La propuesta coral que presenta Gil Tárrega se basa en
dos grandes objetivos: por un lado, trabajar la afinación
y la técnica vocal, a través de toda una serie de
ejercicios que permiten controlar la respiración y la
correcta colocación no sólo del aparato fonador, sino
de todo el cuerpo, así como el ataque, calidad y
proyección del sonido. Por otro lado, se ponen en
práctica todas estas cuestiones a partir de un repertorio
de gran frescura pero a la vez, complejidad, a través de
una cuidada selección de partituras que recorren
diversos periodos de la Historia de la Música.
Dicho repertorio se fundamenta, principalmente, en los
madrigalistas
del
Renacimiento,
trabajando
compositores como el alemán Orlando di Lasso (15321594) o el inglés Thomas Morley (1558-1603). En estas
partituras se halla expresada la alta cota que alcanza el
madrigal, siendo el género más destacado de la música
profana del siglo XVI en Europa. La construcción musical

de este tipo de composiciones es a partir de la letra de
un poema breve, al cual se le introducen las diversas
líneas
melódicas
para
ser
interpretadas
sin
acompañamiento. La mayor parte de estos textos era
de temática sentimental o erótica, con escenas y
alusiones a la poesía pastoral, y estaban destinados a
ser cantados en toda clase de reuniones sociales
cortesanas y de la vida privada, siendo sus intérpretes
sencillos aficionados. Abarcan diversas clases poéticas
como el soneto, la batalla, la canzone, la ottava rima y
otros poemas escritos expresamente para ser musicados
como madrigales, la mayoría de los cuales se
conformaban por una sola estrofa con un esquema de
rima libre y número moderado de versos de siete y once
sílabas. Del mismo modo, se trabajan obras de otros
compositores como el inglés Roger Quilter (1877-1953)
que se basa en los textos renacenstistas como los de
Thomas Nashe (1567-1601), para tomar sus poemas y
ofrecer un rediseño actual del género madrigal.
Otros proyectos que articulan esta formación es la
preparación de la festividad de Santa Cecilia, para la
que se ha apostado por una conjunción de distintas
partes de la forma misa, entre las que se trabajan
distintos números de la Misa Brevis en Sol Mayor KV 49 de
W. A. Mozart o la Misa en Re Mayor de J. G.
Albrechtsberger.
La ilusión y el tesón que transmite un director de la talla
de Gil Tárrega en cada uno de los ensayos, y la
interesante propuesta musical que presenta, constituyen
el principal leit-motiv de este renovado conjunto coral.
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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ A GODELLA
Andrea Valero Almenar

El meu nom és Andrea Valero i
tinc 10 anys. Estudie trompa i
piano a l'Escola de Música i
vaig a la pre-banda. El passat
26 d'abril varen ser les
Trobades
d'Escoles
en
Valencià al meu poble,
Godella.
Pel matí ens van separar en
dos grups.
Un grup al
Barranquet i l’altre grup al
Cervantes. Jo vaig tocar al
grup del Barranquet. Dies
abans ens van regalar la
camiseta blava que vam dur
eixe dia. En els dos grups hi
havia xiquets acompanyats
per gent de la banda que ens
va ajudar a sonar millor. Amb
la trompa ens va acompanyar
Joan que és músic de la
banda i ens va ajudar en tot
moment.
Vam tocar tots junts fins arribar
a la plaça de l’Església de
Sant
Bertomeu.
Tocarem
alguns
pasdobles
com
Amparito Roca, la murga del
treballador, Marianet
o
Borosco.
Tots
aquests
pasdobles els haviem assajat
amb el nostre mestre Paco
Benavent durant uns mesos. En
acabant
de
tocar
vam
guardar els instruments i vam
decidir començar a jugar. Hi
havien tallers, jocs, pintacares
i moltes altres activitats.
L'experiència de tocar al
carrer va ser molt divertida
encara que un poc difícil ja
que
em
topetava
contínuament amb la persona
que tenia davant. Espere
poder repetir-ho prompte i
gaudir dels meus amics amb la
música.
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CINQUANTA ANYS DE VOCACIÓ
María Rodríquez

El passat 24 d’abril, la banda de Godella va realitzar un concert molt especial a la vegada que emotiu,
entre altres coses, perquè un dels nostres companys complia cinquanta anys formant part de la Banda
de Godella. Josep Vicent Casar Rovira va nàixer a Godella el 10 de gener de 1952, és arquitecte de
professió i músic de vocació i afició.

Quins van ser els teus primers mestres de
música?
El meu primer mestre de solfeig va ser Francisco
Caballer “Paco flauta”, quan vaig començar
amb l’instrument tenia com a mestre a Ramón
Navarro Galán i posteriorment a “Pepet el de
Nassos” que em va ajudar a perfeccionar amb
el clarinet.
Recordes el dia que vas entrar a la banda?
Quan va ser?
El dia que vaig entrar a la banda fou el 18
d’abril de 1965 i ho recorde sobretot perquè
aquell mateix estiu participàrem en el certamen
de la secció especial de València i fou de les
millors experiències.
Quin és el concert que més t’ha agradat tocar?
Ja en són tants en aquesta vida, que és difícil de
recordar. Podria destacar els certàmens en els
que he participat amb la meua banda a
Múrcia, fa no res a València, i una cosa que em
va cridar molt l’atenció va ser quan em van
escollir a mi i a huit companys més per a tocar
en un certamen de la secció especial amb la
banda de Benaguasil. També recorde el
concert del Carmina Burana i per suposat el
muntatge de Tità.
Com vas començar a tocar el clarinet? Quants
anys tenies?
Bé, recorde que als 9-10 anys vaig començar
amb el solfeig gràcies a ma mare. A ella sempre
li ha agradat molt la música i va voler que jo
formés part d’aquell món.
Dos anys més tard em van donar el meu primer
instrument, un fiscorn. No hi havia manera de
fer-lo sonar, aleshores, al poc de temps, em van
donar a provar el clarinet. Això ja era altra cosa i
de seguida vaig fer-me amb l’instrument. Als sis
mesos de tocar el clarinet vaig començar a
formar part de la banda.

Algun record que guardes amb enyorança?
En podria dir molts, però m’agradaria
mencionar que gràcies a molts concerts i les
festes que ens muntàvem després d’aquests, de
dinars de Santa Cecilia i més, vaig conèixer la
meua dona.
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Quants mestres ha hagut des de que entrares tu
a la banda?
Al menys, que jo sàpiga, dotze o quinze mestres.
Els primers que em venen al cap són Ramón
Navarro, Manuel Campos, un tal Rossell, que no
recorde el nom, Vicente Vivó, i els últims, Javier
Martínez, Jaume Casas i Isaac González.
Com veus la
actualment?

banda

del

Casino

Musical

Actualment la veig en un nivell molt bo. Amb el
muntatges del certamen i de Tità hem
aconseguit un nivell prou òptim, sobretot al
certamen.
Quin consell donaries a les noves generacions
per a que continuaren anant a la banda?

Jo els diria que estimen la música en tots els
sentits i que tinguen constància. Hi ha moments
bons i roïns però cal saber superar-ho tot.
A mi personalment, la música em va ajudar molt
amb la meua carrera, arquitectura. Molts
considerem aquesta carrera prou complicada i
a mi em venia de luxe que arribés l’hora d’anar
a assajar per a airejar-me. Un altre exemple de
com la música em va ajudar amb la carrera va
ser que aproví l’assignatura d’història de l’art
tocant el clarinet davant dels companys al saló
d’actes de la universitat.
Moltes gràcies Casar, des d’ací et donem
l’enhorabona i estem orgullosos que formes part
de la Banda de Godella tots aquests anys, i tots
els que et queden.
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IX Trobada de Bandes Juvenils, Orquestres de

El passat 9 de maig els membres de la preorquestra del Casino
Musical de Godella hem anat, amb molta il·lusió, a la IX Trobada de
Bandes Juvenils, Orquestres de Corda i Escoles de Música de
l'Horta Nord que es va celebrar entre natura, al poble de Serra.
Hem estat preparant-nos durant setmanes, i cal dir que estem molt
contents que es torne a fer esta trobada que demostra l’interés
que tenen els més xicotets per a expressar-se d’esta manera tan
artística, com és tocant l’instrument que més els apassiona i, així
també, conèixer gent. A més de divertir-nos tocant i veure tocar
hem pogut gaudir de tallers molt entretinguts relacionats amb la
música com ara fer flautes de canya o maraques amb arròs i gots.
Entre nosaltres hi havia grans músics que van tocar genial tenint en
compte la seua edat. També he de dir que Godella vam sonar súper
bé amb "Tunes for my string orchestra " (1. Marco takes a walk, 2.
Two scottish airs, 3. Tom-tom-tomahawk, 4. Old macdonald, 5.
Catch as catch can, i 6. Three pieces, totes elles de Sheila M.
Nelson) gràcies a la nostra meravellosa directora Pilar Mor que
sempre intenta fer-nos millors músics.
Després... les bandes van fer una cercavila tocant xaranga
recorrent part d’este esplèndid poble. Ha sigut una boníssima
experiència i esperem tornar l’any que ve.
Nerea Moya Cuartero
Violí de l’Orquestra juvenil del Casino Musical de Godella
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Corda i Escoles de Música de l'Horta Nord
El passat dissabte 9 de maig, els components de la Banda
Juvenil del Casino Musical de Godella i de l’Orquestra
juvenil vam anar al municipi de Serra per a celebrar la IX
Trobada de Bandes Juvenils, Orquestres de Corda i
Escoles de música de l'Horta Nord, que coincidia amb el
centenari de la societat musical La Primitiva de Serra.
El bus va eixir a les 3 de la vesprada de Godella. Quan
arribàrem, deixàrem els instruments a la Casa de la Cultura
i escoltàrem el concert de l’orquestra d’Alboraia a
l’església de Serra. En acabar, vam participar en uns tallers
i, després, visitàrem el municipi amb un guia turístic.
Després, férem un cercavila des d’un parc de Serra fins
arribar a una plaça on tingué lloc un concert multitudinari
amb els components de les 24 bandes invitades. Tocàrem
dos pasdobles: "Caridad Guardiola" i "València". Sopàrem
tots junts i tornàrem a Godella sobre les 11:30 de la nit.
La Trobada ha sigut una experiència inoblidable perquè
hem tingut l’oportunitat de conéixer gent que comparteix
una afició amb nosaltres: la música.
Marta López Gilberte,
Saxòfon alt de la Banda juvenil del
Casino Musical de Godella
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FI DE CURS A L’ESCOLA DE MÚSICA
Sarahi Sancho San Bartolomé

Després de tot un any d'esforç, és hora de
demostrar a pares, iaios, amics, tot eixe treball.

“La Sireneta”,
incorporades!!!

amb

ulleres

de

busseig

Per això, al llarg de tot el mes de juny, s'han
anat realitzant les audicions de tots els
instruments i grups de l'escola. Evidentment,
no podem ensenyar-vos totes les que s'han
fet, perquè necessitem dos bemolls!!, però sí
vos mostrarem les audicions d'aquelles
assignatures que es van incorporar noves
enguany.
Respecte al nou mètode de solfeig, introduït
ara fa dos anys, ens van demostrar a l'audició
del Capitoli que és un projecte que està
totalment consolidat, fent possible que els
xiquets aprenguen solfeig, d'una manera molt
més divertida i gratificant per a ells. Ens ho
varen mostrar a tots, portant un ritme i una
afinació perfecta, i cantant amb alegria les
peces interpretades.
Junt amb els grups de solfeig, també van actuar
la banda i orquestra infantil, també creades fa
dos anys, i ens van demostrar que és una
assignatura que va valdre la pena introduir, ja
que els xiquets, des del primer moment, poden
tocar i aprendre amb els seus companys, d'una
forma amena i divertida. Al finalitzar l'audició,
tots els pares van eixir orgullosos de veure tot el
treball que havien fet els seus fills, i convençuts
de que val la pena estudiar música.
I després d'estos èxits, vos
ensenyem les
audicions que van realitzar els nous grups
d'enguany, que són, l'Aula Suzuki, i el Conjunt
instrumental, dirigit per Toni Valls.
Comencem per l'Aula Suzuki! La creació de
l'aula Suzuki de l'escola ha permès que els més
menuts de l'escola puguen començar a gaudir
de la música, coneixent un instrument, i així ho
han fet, amb la viola i el violoncel. Gràcies al
mètode Suzuki, xiquets d'entre 3 i 7 anys, s'han
endinsat en el món de la música junt amb els
seus pares, els quals han realitzat un enorme
esforç perquè els més menuts evolucionen
gaudint el màxim possible. Hem començat amb
un bon nombre de violes i violoncels, i esperem
que l'any que ve, augmente la família. Ací una
foto de l'audició, tots els violoncels tocant junts

I per al Conjunt instrumental, és el mateix Toni
Valls el que ens explica com funciona aquest
grup:
La idea de tal formació naix a partir de les
audicions d'alumnes de trompeta de l'Escola de
Música del Casino Musical de Godella, en les
que, de forma d'habitual, sempre solen
participar altres instruments col·laboradors.
Consisteix en la formació d'un grup/conjunt
instrumental en què tinguen cabuda tot tipus
d'instruments, de les diferents cordes i famílies
(inclosos alumnes de Llenguatge Musical).
Està constituït principalment per alumnes de
l'escola de música que voluntàriament vulguen
formar part d'ell, independentment de que
formen o no part d'alguna altra agrupació, com
a
Banda,
Orquestra,
Big
Band,
etc.
Preferiblement alumnes que no estiguen en el
Conservatori (per càrrega lectiva).
Es pretén interpretar gran varietat d'estils
musicals, amb arranjaments i versions adaptats
a diverses formacions (grup complet o
formacions més reduïdes. El responsable de
l'agrupació s'encarregarà de realitzar els
arranjaments i partitures necessàries i de la
recerca de material per al bon funcionament
del grup".
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Gràcies Toni! Ara ja sabem un poquet més sobre
com funciona el grup! I també tenim un
membre d'aquesta agrupació, José Antonio
Ortega, saxo tenor, que ens donarà algunes de
les seues impressions.

El jurat ho va tindre molt difícil, però finalment la
seua decisió va ser:

"Quan Toni Valls ens va comentar la idea de
formar un conjunt instrumental de l'escola de
música en què tots tingueren cabuda, em va
semblar magnífic.

3er Premi: Mario Valls, trompa

A principi de curs van començar les
presentacions i assajos. Des del primer moment
Toni Valls ens va fer partícips a tots; en el
repertori, forma d'actuar, posada en escena,
etc.; per la qual cosa té un poc de tots , i hem
gaudit encara més amb això. Fins ara hem
realitzat durant aquest curs dues audicions, i si
tot va bé, l'última serà en el Capitoli, per la qual
cosa anime a tot el món a que vinga a veure'ns
i a fer-se partícip del grup. Finalment, agrair a
Toni Valls la seua dedicació i entrega, i com
dirigeix el grup, amb rigor i humor al mateix
temps.
P.D: no és per fer la pilota..."
Gràcies José. Així que qui tinga ganes de tocar
en aquesta formació, ja pot apuntar-se en
l'escola.

L'audició de final de curs, al Capitoli

I ja per acabar, l'última iniciativa que va ser
portada aquest curs, va ser el Primer Premi Enric
Cullell.
Un concurs destinat als alumnes de l'escola que
han finalitzat l'Ensenyament Elemental. Al
concurs vam poder veure el gran nivell de tots
els aspirants.

1er Premi: Paula Sánchez, flauta
2n Premi: Pepe Benlloch, trompa

Enhorabona a tots els participants, i ací una foto
del moment d'entrega dels diplomes.

Pròximes novetats per a l’any que ve
A fi de continuar millorant dia a dia, treballem
per introduir novetats anualment, que ens
permeten continuar sent una escola referent en
la zona.
Fa uns mesos, es va posar
en
funcionament
el
Facebook de l'escola. És
una manera més amena
d'acostar a tots els membres de l'escola tota la
informació relacionada amb ella. Es poden
trobar des de dates d'inscripcions, matrícules,
audicions, etc, fins a fotos de totes les activitats
que realitzem. Esperem que la visiteu i
compartiu, per a donar-li una major difusió.
Una altra de les apostes per a l'any que ve, és la
introducció d'una nova assignatura, el Taller
Coral. És una assignatura oberta a persones de
totes les edats, que vulguen ampliar els seus
coneixements musicals, i tinguen ganes
d'aprendre tècnica vocal, formant part d'un
grup vocal. Aquells que estiguen interessats ja
poden fer la preinscripció en l'escola de música.
Segur que després de l'estiu, arribem amb forces
renovades per a continuar millorant.
L'escola del Casino Musical, els desitja un Feliç
Estiu!!
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LA BIG BAND CASINO MUSICAL PLENA
VILLA EUGENIA EN EL GOTHEJAZZ 2015
Manolo Valls
Director de la Big Band del Casino Musical

La veritat és que quan anunciaren l´ona de
calor de més de 40 graus per la tele el dia
anterior, em vaig preocupar un poc.
L´endemà teníem concert a les 19.30 h als
Jardins de Villa Eugenia, i a eixes hores un 28
de juny en València fa molta calor. Però
tinguérem sort i la cosa es va quedar al
voltant del 30 graus i sigué suportable.
I és que és molt important l´entorn per a
poder fer un bon concert. I quan parle
d´entorn em referisc al lloc, al clima, a
l´ambient, al públic, etc. I tot estigué (salvant
algunes qüestions tècniques que es pogueren
solucionar) d’allò més bé. És una sensació
molt gratificant i a l´hora emocionant per a
mi, i sé que per a tots els membres de la Big
Band, la gran resposta del públic de Godella.
Villa Eugenia estava plena de gom a gom per
a poder sentir-nos. I per molt que ho haja dit
en moltes ocasions, no em cansaré de dir-ho:
moltes gràcies.
Moltes gràcies al públic, moltes gràcies a
l´Ajuntament per organitzar aquest Festival

Internacional de Jazz per tercer any
consecutiu i comptar de nou amb nosaltres, i
moltes gràcies a totes les persones que d´una
forma o d´un altra fan amb el seu treball que
açò siga possible.
El concert va ser tot un èxit, i la Big Band va
sonar molt bé, tant en conjunt com en les
intervencions dels gran solistes que tenim. Hi
va haver comunicació amb el públic, que és
el més important, i es va fer bona música.
Podem i hem d´estar tots orgullosos d´aquest
projecte fet realitat, de la nostra progressió,
del treball ben fet i del resultat obtingut, i en
definitiva, d´aquest grup de grans músics i
grans persones que formen la Big Band Casino
Musical de Godella.
I sabeu una coseta? Els millors temps encara
estan per vindre...
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MORCIJAZZ A REQUENA
Crònica de l’actuació de la nostra Big Band el passat febrer
Javier Llorens Cardo

El passat divendres 7 de Febrer tinguerem
l’oportunitat d’acompanyar la Big Band del
Casino Musical de Godella en la seua actuació
al I Festival Morcijazz celebrat a Requena. Des
de la directiva del Casino ens agradaria
continuar animant els socis i seguidors de les
nostres agrupacions per tal d’acompanyar-nos
en els nostres desplaçaments.
En esta ocasió, i coincidint amb la Fira de
l’embotit de Requena, quaranta aficionats a la
música aprofitarem l’ocasió per donar suport la
nostra big band, a més de gaudir de les
meravelles gastronòmiques que esta terra
ofereix.
A les 16:30 arribarem a Requena amb un fred
considerable i els músics es disposaren a

preparar l’actuació mentre nosaltres es dirigirem
al recinte de la fira on no deixarem pedre
l’oportunitat de recórrer totes les casetes
buscant un sabrós embotit acompanyant de
bon vi.
A les 19:00h acudirem al teatre principal,
construit a 1945 i amb una capacitat per 1.495
persones, per a delectar-se amb una nova
exhibició dels músics de les dos Big Band.
Per la meua part, m’agradaria felicitar el nostre
director Manolo Valls per la feina tan
extraordinària que està realitzant i els seus
músics, que no deixen de sorprendre’ns amb la
seua qualitat musical.
Quan va finalitzar l’actuació, encara ens
quedaven ganes de més embutit…així que
soparem a la seu del Casino Musical alguns del
productes tradicionals de Requena ben regats
amb vi de la zona.
Cap a les 23:30 i amb una temperatura de -2
graus tornarem a casa amb la panxa ben plena
i els oits ben pagats.
Després d’esta lúdica jornada sols em queda
agrair a la Presidenta del Casino de Requena el
tracte tan atent i familiar que vam rebre. Per
suposat, treballarem amb il.lusió per a acollir-los
de igual manera l’any que ve quan farem
l’actuació a Godella. Esperem contar amb la
vostra assistència…
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Big Band? Clar que sí!

agrupació musical de jazz com esta, començant
pel seu fundador i director i continuant per cada
un dels músics que la integren. Cada un d'ells té el
do de transmetre a través de la música els seus
sentiments, però a més saben com fer-los arribar al
seu públic en cada interpretació.
He preguntat a alguns dels seus seguidors com se
senten quan els estan escoltant tocar en directe i
què els transmeten, i açò és el que m'han
comentat:

A la pregunta què entenem per una Big Band, de
forma senzilla podem dir que es tracta d'una
orquestra típica de jazz. Este estil musical destaca
per la seua improvisació entre moltes altres coses.
És curiós com quan estem escoltant a una d'estes
bandes, pareix que cada un dels músics va a la
seua, i no obstant això, si prestem atenció, ens
adonarem de que produeixen un so harmònic.
Han passat ja tres anys des que la Big Band del
Casino Musical de Godella començà la seua
aventura, una aventura repleta d'il·lusió i
d'autenticitat, unida a la seua gran qualitat
musical. Des del meu punt de vista és un honor
comptar en la nostra població amb una

Un estudiant de música em contesta que ell sent
gran emoció, "em sent com si estiguera tocant jo
només en el centre de l'escenari, m'evadisc, és
com si em traslladara a un altre món..."
Una altra estudiant també de música em contesta
el següent: "Jo ho visc amb ells, em sent molt
integrada, em transmeten el seu entusiasme, com
ho viuen ells en la seua persona, la llum immensa
que desprenen..."
Queda prou clar que la nostra Big Band
aconsegueix el seu propòsit en cada concert... el
fer arribar el jazz al nombre més gran de persones
possible i promoure este tipus de música, a més de
fer disfrutar al públic, sense oblidar que ells són els
primers a fer-ho.
Gràcies Big Band per formar part d'esta gran
família del Casino Musical de Godella creant un
ambient de fraternitat i il·lusió entre totes les nostres
agrupacions.
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L’ORQUESTRA AL CAPITOLIO DE GODELLA
Diana Esteve Alguacil
Viola de l’Orquestra del Casino Musical

El diumenge 10 de Maig, a les set en punt, un
grup de músics respiraven a la vegada abans
de començar a tocar. El públic s’acomodava
als seus seients, preparats per escoltar. Érem
l'orquestra del Casino Musical de Godella. El
nostre programa estava completament dedicat
a Mozart i Beethoven.

sol dirigir-nos (o mirar-nos fixament fins a que ens
sabem les partitures), van ser uns solistes
magnífics, i estiguerem encantats d’estar allí
amb ells. Els solistes ens regalaren un bis amb
“Somebody To Love” de "Queen", fou una
sorpresa agradable i graciosa junt al nostre
contrabaix, Carlos.

Tocàvem tres obres: L’obertura de “Les noces
de Figaro”, la Simfonia Concertant per a violí,
viola i orquestra, i la segona simfonia de
Beethoven. Amb tot, va durar algo més d'hora i
mitja, sense tindre amb compte el descans.

La segona simfonia és, com diría el nostre violí
segon, Jairo Martínez, “la raó de que Beethoven
em perseguisca”. Va ser, verdaderament,
esplèndida, i crec que parle per tots nosaltres
quan dic que va ser molt gratificant, escoltar el
nostre treball ixint tant bé i a resposta del públic
al finalitzar l'obra. Amb una duració d’almenys
quaranta minuts, la sinfonía és un punt d'inflexió
en l’abans i el després del treball de Beethoven,
on inventa el Scherzo i comença a ser més
romàntic.

L’Obertura fou una cosa increïblement divertida
de tocar. Ràpida i àgil, me’n recorde de com
va sonar al principi, i ja no la reconec. Els vents
van estar genial, estic segura que l’audiència es
va adonar. El millor de ser músic és que veus
tota l'evolució dels assajos fins arribar al moment
del concert.
La Sinfonia Concertant és molt especial per al
nostre
solista
viola,
David
Churcher.
Acompanyat pel violí concertino, Pilar Mor, que

El públic va estar genial, ningú va aplaudir entre
moviments, habilitat maravillosa, i tota la nit va
ser agradable, bonica i amb molta música, com
deu ser.
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FI DE CURS AL SEMINARI SANT JOSEP
Jairo Martinez
Membre de l'Orquestra del Casino Musical

El passat dia 27 de Juny, vam poder gaudir d'un
concert ofert per l'Orquestra i la Preorquestra del
Casino Musical de Godella sota la direcció de
Pilar Mor Caballero, violinista de l'Orquestra de
València. El concert va tindre lloc al Seminari de
Sant Josep, del Col·legi EPLA de Godella, un
espai serè i agradable on escoltar música i
alhora admirar les altes parets del claustre o el
seu bonic jardí.
.

L'espectacle va començar a les set de la tarda,
quan, per alleujament dels músics i del públic, la
calor començava a donar treva. En canvi, un
vent incansable va obligar els intèrprets a
utilitzar pinces per subjectar les partitures, de
manera que els canvis de fulla resultaren
frenètics. Tot i amb això, res va poder impedir
que a la primera part del concert l'orquestra ens
delectarà amb un “Minuet amb variacions”,
hàbilment composat per un dels membres de la
mateixa, Jesús Blasco, com a treball per al
conservatori; seguidament van fer sonar amb
gran potència i decisió, les Danses Romaneses
Populars de Béla Bartók, traslladant el seu ritme
àgil a les ments d'un públic apassionat.
Com a segona part, els més menuts van
sorprendre amb una sèrie de peces curtes i
cançons que, encara que senzilles, van
demostrar amb escreix el gran futur que tenen
per davant, divertint a tot el món en una
vesprada que ens deixà molts bons moments i
unes ganes enormes de repetir l'estiu vinent.
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El meu nom és Nerea Moya Cuartero i soc
membre de l'Orquestra del Casino Musical
de Godella desde fa poc més d'un any.
Quan vaig arribar a l'orquestra no sabia ben
be, on em ficava. En part ve ser un poc "per
provar". En el temps que porte he disfrutat
molt fent eixides a albergs per tal de
conviure i assajar de manera molt intensa
pero interesant i divertida, fem molts
concerts i variats en molts pobles i ciutats.
Auditoris com el Palau de la Música de
València on vaig fer el meu primer concert
com a membre d'aquesta orquestra. Fins i
tot fem viatges al estranger com a l'estiu
pasat a la Toscana italiana.
Per a que una orquestra funcione cal bons músics, treball constant cada setmana i el compromís de tot el grup. Per
a que una orquestra siga millor a més a més també necessita un sentiment d'unitat. Companys que son mes que
simples companys. Una xicoteta familia on tots som importants. En el cas de Pilar Mor, la nostra directora, estaria
dins d'un rol de "mare" disposada a fer de nosaltres millors músics i ens ensenya a estimar la música i tocar desde
dins del cor.
La conclusió de la meua experiència és que gracies a aquesta orquestra he après i vaig a aprendre moltíssim mes,
així que pense seguir molt de temps. Amb treball en equip podem fer arribar la música a moltes persones i així que
a prenguen a valorar-la.

Nerea Moya Cuartero
Violí de l'Orquestra del Casino Musical de Godella
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PROGRAMACIÓ
JULIOL-OCTUBRE
Diumenge 26 de Juliol - 21:00

Dissabte 26 de Setembre - 18:00

CONCERT III CURS

BANDA JUVENIL DEL CASINO

“DIRECCIÓ CORAL”

MUSICAL DE GODELLA

Esglèsia Sant Bertomeu (Godella)

BANDA JUVENIL DEL CENTRE

Dilluns 17 d'Agost - 19:00

FESTA 100X100 CASINO
Dissabte 29 d'Agost - 20:00

JOVE ORQUESTA SINFÒNICA DE
LA FSMCV
Teatre Capitolio (Godella)

ESLAVA D'ALBUIXECH
Teatre Capitolio (Godella)
Dissabte 3 d'Octubre - 20:00

ORQUESTA CASINO MUSICAL
DE GODELLA
CONCERT BENÈFIC
Teatre Capitolio (Godella)

Dijous 10 de Setembre - 22:00

ORQUESTA DEL CASINO
MUSICAL DE GODELLA
IMPERIAL COLLEGE SINFONIETTA
DE LONDRES
Teatre Capitolio (Godella)

Divendres 9 d'Octubre - 12:00

BANDA DEL CASINO MUSICAL
DE GODELLA
CONCERT 9 D'OCTUBRE
Plaça de l'esglèsia (Godella)
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ARA FA VINT ANYS…
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El Bemoll ja començava a caminar, sense molts
mitjans informàtics però amb molt d’art i gràcia!

