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INFORMACIÓ PERSONAL
Edad: 43 anys. Nascut a cocentaina el 18 de setembre del 1967.

ESTUDIS


Títol Mitjà de Música (Plà 66), Especialitat de Trombó, Conservatori
Mitjà de Música d´ Ontinyent. Amb les complementàries del grau superior
que es donen en el conservatori de grau mitjà: Acústica, 2º de Hª del art,
de Hª de la Música i de Estètica

Estudis de perfeccionament amb professors i catedràtics:
- Juan Bautista Abad Peñarrocha (Catedràtic del Conservatori de
Madrid).
- Jesús Oriola (catedràtic del conservatori d´Alacant).
- Indalecio Bonet Manrique (orquesta Nacional de Espanya).
- Francisco Nájera Perona (Professor del Conservatori d´Ontinyent).
- Alfredo Anduix Rodríguez (Professor del Conservatori de Leganés).
- Javier Colomer Castillejos (Professor de l´escola del Comtat).
- Jesús Gascó (Professor del Conservatori d´ontinyent).

I

ALTRES TÍTOLS I CURSOS
. Menció D´honor per Unanimitat Fi de Grau Elemental de Trombó,
concedit per el Conservatori Melchor Gomis d´Ontinyent
. Grau Mitjà de La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
. Títol de graduat en educació secundaria.
. . cursos de perfeccionament de trombó impartits per:
Juan Bautista Abad peñarrocha i Indalecio bonet Manrique.
. Curs d´Informática Musical (Finale) i de Word.

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL
Desde l´any 1982 fins el 1984 es Tromboniste i soci de l´Orquestra
Mariola
Al 1985 junt a altres 16 companys va fundar la “Societat Ateneu
Musical de Cocentaina” en la que ha fet molts concerts i gravat
varis C.D. i es professor de la mateixa desde l´any 2002.
A l´any 1988 va estrenar al concert de música festera de Cocentaina
la seua Marxa Mora “Als Meus Companys”, dedicada als fundadors
de L´Ateneu. Musical Contestá.
Desde el 14 de juliol de 1990 fins el 31 de desembre del 2007 ha
sigut Tromboniste de l´Orquestra Montecarlo, havent fet mes de
1500 actuacions i gravat varis C.D. al llarg dels 18 anys en
l´esmentada orquestra.
També ha estat llogat en diferents Certamens Regionals i
Provincials de bandes com les de: Almansa, El Trabajo de Xixona,
Unió Musical Contestana, Ateneu Musical de Cocentaina, Unió
Musical de Muro, SIM de Beniganim, etc. Havent fet diversos
concerts en diferents bandes de música.
A més a més a actuat en diverses ocasions en diferents programes de
televisió com: Joaquin Arozamena, Maria Teresa Campos, De Nou a

la Mar, Pai Pai, Abanibí, etc.
Desde l´1 de gener del 2008 fins ara, es Tromboniste de la famosa
Orquestra Titanic, també és Professor de l´escola de música de
l´acadèmia de Música Ateneu Musical de Cocentaina en l´especialitat
de Trombó desde l´any 2003 i de l´escola de música municipal
Mestre Verd de Rótova desde l´any 2007, al mateix temps es
tromboniste de la Big Band Ciutat d´Alcoi desde l´any 2008, fent
actuacions amb diverses formacions dins de la mateixa entitat.

