Escola Municipal de Arenys de Mar 21-11-04:
Volem aprofitar aquest full que editem al finalitzar el mes de novembre per donar també
moltes gràcies a Barcelona Brass Quintet, per haver-nos ofert un concert de St. Cecília
tan brillant, en el que quasi era impossible restar quiet a la cadira, per la seva força,
qualitat i com no, ple de sorpreses!!!
M.Àngels, del Col.legi Calassanç, on vau fer l'audició Gèneres del Cinema, el
passat
27.1.09:
Aquest correu és per fer-vos saber que he fet servir els materials didàctics de la web
abans i després de l'audició, i m'han estat de molta utilitat, tant l'explicació com les
activitats
proposades.
També per transmetre-us que en l'apartat d'Opinió personal de l'audició, tots els
alumnes han quedat encantats amb l'audició, per com tocàveu, pels instruments, per la
selecció de les melodies, per la selecció i muntatge de les imatges, i per la combinació
de tot plegat. Els vau deixar ben al.lucinats!! També per part dels professors que hi van
assistir,
em
transmeten
que
els
hi
va
agradar
moltíssim.
Així que, felicitats per la vostra feina, i esperem poder repetir el curs vinent.
Opina IESM Zafra de Barcelona 12-5-09:
El quintet ha fet una extraordinària sessió d'audició i ensenyament de música a l'alumnat
de 1r ESO, a la sala d'actes de l'nstitut.
Sóc la Yolanda del Santiago Ramon i Cajal de l´Hospitalet de Llobregat 14-5-09:
Simplement us volia agraïr la vostra feina. Estem tots encantats amb el vostre treball.
De ben segur que ens tornarem a veure el pròxim curs.
Visita del Barna Brass Quintet metall al Ceip Catalònia 22/11/10
Autors: Nil, Berta i Nathalia (6è A)
Avui dia 22 de novembre el quintet de metall Barna Brass ha vingut a tocar-nos cançons
de diferents gèneres musicals del cinema.
Hi havia cinc músics que tocaven un instrument cada un:
Santiago (La trompeta).
Manolo (La trompa).
Rúben (El trombó).
Santiago (La trompeta).
Toni (La tuba).
El grup va néixer l’any 1975 hi ha hagut diferents components però ells porten 10 anys
junts.
Han parlat dels diferents gèneres musicals Aventura, Còmic, Ciència-ficció, Dramàtic i
Musical.
Ha estat molt bé i ens ha agradat molt la seva actuació perquè ens han ensenyat els
instruments de la família Vent-Metall i ens han tocat unes peces musicals molt
conegudes per a nosaltres, com per exemple: Indiana Jones (John Williams), Los
Simpsons, Star Wars (John Williams), Titànic i molts més.

Opina Montserrat Martinez professora de música del Ceip torre Barona 22/11/10:
Aquestes són algunes de les imatges captades el dia de la cel·lebració de Santa Cecíl·lia
(patrona dels músics a l’escola). Alguns bocabadats, altres despistats ….però una bona
experiencia, segur.
Per primera vegada, l’escola participa de la cel·lebració d’aquest dia tan assenyalat pels
músics tot participant d’aquest concert que el quintet de vent-metall,
“Barnabrassquintet”, ens va dedicar.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració mestres/as i músics.
Escrit per Ataixe (Alumne de l’IES Ausiàs March) 20/01/11:
El passat dijous, dia 20, al saló d’actes de l’Ausiàs, els alumnes de 1r i 3r d’ESO van
poder gaudir d’un concert del Barna Brass Quintet, en el qual el protagonista era el vent
metall i la seva sonoritat. Els cinc professors de la Banda Municipal de Barcelona que
composen el grup van començar la seva actuació explicant, de manera didàctica, el
mecanisme dels instruments, alhora que interpretaven peces de diferents estils.
Finalment, dos dels nostres alumnes varen participar en una peça popular tocant la tuba.
Tots plegats vàrem gaudir d’un bon concert !!
Sílvia de 4t. B del col·legi Maristes de Sants de Barcelona 7/02/11
Aquesta setmana ha vingut Barna Brass Quintet al nostre col·legi a tocar 4 instruments
de vent metall: la trompeta, la trompa, el trombó i la tuba. Si no els coneixeu podeu
saber molt d’ells a la seva web:www.barnabrassquintet.com
Ens van fer un petit concert i desprès van donar l’ocasió de tocar un instrument a dos
persones del col·legi.
Alumnes de l’escola Nstra. Sra. dels Àngels 2/03/11
Marta: L'audició va ser espectacular. La veritat és que em va agradar molt...
Andrea: A mi em va agradar molt perquè vareu explicar tots els instruments, ah i el què
més em va agradar és el trombó i la tuba.
Arnau: m'ha agradat molt la vostra audició i el que més m’ha agradat es la tuba. Ho
teníeu molt ben preparat, la cançó que més m’ha agradat es la dels simpsons.
Xavi: va ser super divertit.
Mireia: Em va agradar molt el concert que vareu fer.
Concert al Parc de Lourdes. Arenys de Mar 6/08/11
Bon dia Toni, ara ja quasi s'han acabat totes les activitats d'estiu i tinc que dir-te que
tothom parla encara del primer concert, el vostre, per la formació, per el programa, però
al final la gent comenta que el millor han estat els músics, vosaltres.
Una abraçada: Sixte
Opina Ares professora de l’escola Nstra. Sra. dels Àngels 15/03/12
Hola Toni!
Tot un plaer escoltar-vos en directe, en serio!. Els nens han sortit encantats i jo també!
Moltes gràcies per l'estona que ens heu donat perquè tens tota la raó, la música sempre
fa que per uns moments, les paraules es quedin curtes.
Moltíssimes gràcies de part del Cicle Superior i de part meva, Ares.

Opina Lurdes professora del Col·legi Sant Gabriel de St. Adrià del Besòs 14/01/13
Hola Toni,
només et vull donar les gràcies pels concerts del dilluns. Em van semblar d'una qualitat
exquisida, tant per què fa al so com a nivell pedagògic. He preguntat als mestres que hi
van assistir i a tots els hi va agradar moltíssim. He preguntat als diferents cursos i els
nens i nenes, de totes les edats, han apreciat la qualitat, han dit que sou molt simpàtics i
propers, que toqueu molt bé, que els va fer molta il·lusió poder tocar o tenir tan a prop
aquests instruments que per ells són poc coneguts. En fi, moltes coses bones que he
cregut que us agradaria saber encara que ja ho deveu haver sentit molts cops però que
penso que us les havia de transmetre.
Moltíssimes gràcies, Lurdes
Opina Vicenç Martinez de l’escola Mare de Déu de l’Assumpció, Badalona
18/02/13
Hola amics de Barna Brass, com sempre un recital que ens ha connectat directament
amb els nostres sentiment i emocions. Quina sonoritat! Als profes i alumnes ens ha
encantat com heu enfocat l’audició. Molt pedagògica i propera als a nens. No ens ha
deixat indiferents. Em puc imaginar al nens, a partir d’ara, quan vegin instruments de
vent metall, mentre fan bots, diran …. Això ho he sentit jo en directe i no vegis....!!
Moltíssimes gràcies també per transportar-nos i fer-nos sortir de lo quotidià.
Opina Jordi Bosch Cap d'Estudis d'Ed. Infantil. Col·legi Immaculada Concepció.
11/03/13
El Barna Brass Quintet, un quintet de vent metall divertit i molt especial ens ha dedicat
una audició fantàstica a la Sala d’Actes de l’escola. Esl seus membres ens han mostrat
les característiques dels seus instruments i ens han fet gaudir amb cançons de pel·lícules
molt conegudes: “El rei lleó”,”Mulan”, “El llibre de la selva”, “Blancaneus”, “La
pantera rosa”... Hem escoltat, ballat i cantat amb uns músics virtuosos i creatius. Ha
estat una gran experiència musical, titulada “Fantasia del metall”.
Opina Sara Carrión professora de l’Escola Colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló 13/05/14
Nomes t'escric per dir-te que tothom tant mestres com alumnes han disfrutat molt del
concert i m'han fet arribar bons comentaris. Només volia que ho sapiguéssiu.
FELICITATS!

