Al llarg del present curs
acadèmic 2017-2018, el nostre
principal objectiu ha estat
coneixer millor la música de
primera mà, interpretant les
nostres versions a la nostra
manera amb l’ajuda dels
professors Paco i Rut. Cada
classe ha format un grup amb
els companys i hem gaudit
d’interpretar junts els nostres
arrenjaments originals.
Per a nosaltres és un luxe i
alhora un gran repte
interpretar les versions que
hem aprés a un auditori com
aquest on actuen normalment
professionals. De fet, com que
és el notre examen final de
l’assignatura de música, tenim
molt d’interés que siga un èxit.
Moltes gràcies per la vostra
presència i esperem gaudiu
amb nosltres de l’espectacle.
Gràcies als ajuntaments
d’Altea, de l’Alfàs del Pi i a
tots els professors que ens han
ajudat amb el muntatge.
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1ESO A
Danza rusa
(Popular- Arr. Martínez & Tent)
El tren
(R.J. Muñoz- Arr. Martínez & Tent)

1 ESO B

Love me tender
(Elvis Presley)

1 ESO C

Jam Blues
(Duke Ellington)

1 ESO D

Quan les Oques van al camp
(Popular- Arr. Martínez & Tent)
El Rock de la clase
(R. Fenollosa - Arr. Martínez & Tent)

1 ESO E

The flinstones
(Hoyt Curtin )

2ESO A

Hoekstraat
(Robert van der Tol)
2ESO B
I can't get out my head
(Kylie Minogue)
2ESO C
I got a feeling
(Black eyed peas)

2ESO D
Barbie girl (Aqua)
2ESO E
I feel good (James Brown)
3ESO A
Oye como va (Carlos Santana)
This love (Maroon 5)
3ESO B
Wonderful life (Black)
3ESO C
Happy (Pharrell Williams)
3ESO D
Bad Romance
(Lady Gaga -Arr. Victor Peris)
4 ESO
Dangerous
(David Guetta - Arr. J.M. Bujalance)
Despacito
(L.Fonsi/D. Yankee - Arr. Israel Gómez)
Antes de que cuente 10
(Fito i Fitipaldis - Arr. Vicente Ríos)

1BATX
El ultimo vals
(La oreja de Van Gogh)
Kamikace
(Amaral)
Sign of the times
(Harry Styles- Arr. J.M.Bujalance)

