El passat 10 de juliol finalitzava la XVIII edició del CIMVO, que
complia així la seva majoria d’edat.
El Director Artístic José Cháfer, Collage Brass Ensemble qui és
l’organitzador del festival, al costat de l’Ajuntament de l’Ollería com
a principal patrocinador estan molt satisfets amb els resultats que
finalment aquest projecte esta aconseguint.
Després de 18 anys de CIMVO, som testimonis dels problemes que la
societat actual ha hagut que conviure, com crisis econòmiques,
pandèmies, operacions militars especials, etc….
Però malgrat que aquestes desagradables situacions hem continuat
la nostra feina i la nostra tasca per intentar organitzar un curs de
referència i un festival digne i a l’altura del nostre poble.
Aquest any hem tingut com a Professors invitats a Marc Geujon
(Professor del Conservatori Superior de París i Solista de l'Òpera de
París), Jean Moorehead Libs (Professora de la Concordia University
en Ann Arbor), Adan Delgado (Solista de l'Orquestra Nacional
d'Espanya) i José Cháfer (Professor del Conservatori Professional
d’Ontinyent i Director Artístic del CIMVO).
Les classes s’han organitzat a les instal.lacions de L’Escola MID un
any mes, i des d’ací volem agrair-los la confiança que ens donen cada
anys i que ens disculpen els mals de cap que es podem ocasionar.
No podem oblidar que el nucli del CIMVO, són les classes i les
activitats relacionades amb la formació dels alumnes que ens visiten,
i volem recordar que es tracta d’un esdeveniment acadèmic i artístic
que inclou classes individuals, col·lectives, conferències, exposicions
i, concerts. Està obert per a trompetistes professionals, estudiants a
conservatoris i alumnes d'escoles de música i, que les classes i
conferències estaran enfocades a millorar les habilitats dels

alumnes, perfeccionar la interpretació, el repertori, la psicologia de
la música i la història de la trompeta.

I a banda de les classes, organitzem un festival de concerts, on volem
compartir amb el nostre estimat públic l’exel.lència artística dels
professors de talla mundial que ens visiten, que puguen gaudir a més
de part de la tasca que realitzen els alumnes durant el curs, i també
invitem a grups i preparem concerts de diferent índole que puga fer
vibrar a tota la gent que ens visita any rere any.
Aquesta XVIII edició ha tingut tres fantàstics concerts que van fer
gaudir a tot el públic assistent.
Concretament el passat divendres 8 de juliol la Casa Santonja de
L'Olleria va acollir el Concert CIMVO-Intokables Big band + Eva
Romero. Un gran espectacle de jazz que va comptar amb la veu de
l'artista Eva Romero, que junt amb la formació nascuda dins
l'Agrupació Musical d'Ontinyent, dirigida pel saxofonista i
clarinetista Carlos Ferri Reig “Patilla” van fer gaudir a tot el públic
assistent.

Ja el dissabte va tenir lloc el Concert dels professors del CIMVO,
amb Marc Geujon (professor del Conservatori Superior de París i
Solista de l'Òpera de París) Jean Moorehead (professor de Concordia
University en AnnArbor), Adan Delgado (Solista de l'Orquestra
Nacional d'Espanya) i José Cháfer (director Artístic del CIMVO i
professor del Conservatori Gomis d'Ontinyent), junt amb el pianista
Adolfo Garcia (professor del Conservatori Gomis d'Ontinyent).

Finalitzà el diumenge 10 de juliol amb el torn del Concert CIMVOGlissando Quartet. Un concert en tres parts, on l'alumnat del curs
formava ensembles de trompeta, seguit de Glissando Quartet de
Trombons mostrant part del seu últim programa i acabant amb el
concert interpretant, els professors del Curs, diverses peces
arranjades especialment per a l'ocasió juntament amb Glissando
Quartet.
Sens dubte un cap de setmana de bona música el que s'ha pogut
gaudir en L'Olleria amb aquest curs internacional de Música Vila de
L'Olleria, una cita ja ineludible en el nostre calendari cultural.

Després de divuit anys toca fer un poc de reflexió i pensar en tot el
recorregut que tenim a l’esquena, les personalitats que han visitat el
nostre poble i que eleven el nom de L’Olleria arreu de tot el món
com un focus cultural (els últims anys relacionat amb la trompeta).
Ha estat un projecte molt ambiciós que creguem està plenament
consolidat tant al poble com al panorama cultural nacional e
internacional.
Es moment de donar públicament les gràcies a totes les persones i
entitats que confiaren en nosaltres i el nostre projecte, començant
pels Regidors de Cultura de la nostra població; José Antonio Garcia,
Àgueda Micó, Jesús Engo, Gloria Micó, Héctor Such i actualment
Juan Ricardo Ruano, i com no a l’Ajuntament de L’Olleria, a la SEM
i l’Escola MID.
Açò no té que semblar un comiat ni molt menys …. és la preparació
del XX Aniversari, que tenim ahí davant!!!
Al llarg d’aquests divuit anys, han sigut moltes les persones que han
estat al costat del CIMVO com Isabel Garcia que començà des del
minut 1 a organitzar el Curs, Javi Mompó i Víctor Albinyana com a
tècnics de cultura de l’Ajuntament, Enrique Such i Ceferino
González dissenyant molts dels pòsters del CIMVO, Jovi Vidal
presentant alguns dels concerts, la SEM Santa Cecilia que ha
participat en algunes edicions i també algunes empreses que
especialment a la dècima edició del curs donaren el seu suport per a
fer inoblidable aquell X aniversari, com sigueren Rafael Cuquerella,
Daniel Vidal i José Cerdá.
També volem destacar que el curs i festival ha donat alegria (tant
social com econòmica) a diferents establiments de la localitat com a
l’Hotel San Miguel, Hospederia del Convent de Caputxins, Compleix
Gasaqui, Restaurant Manolo, Bar Pau, Restaurant March, El
Senyoret de les Olles, Cuina de la Golossa, Bar Poliespotiu, El Poblet,
La Pinta i Bus Bar, establiments els quals tant els professors del curs
com els alumnes han visitat.
I és moment de fer un xicotet resum d’algunes de les edicions
passades on s’ha pogut gaudir al nostre poble d’algunes de les
figures més importants al món del metalls a nivell internacional.

Concert de Professors CIMVO 2021
(Raül Xocolate, David Pastor, José Cháfer, Adan Delgado, Stefan
Jonhson juntament a Fun Jazz)

Concert d’alumnes CIMVO 2021

Classe Grupal CIMVO 2020,
dirigida per Alex Freund (Georgia State University-USA)

Concert-Presentació del treball
discogràfic de Monochromatic Duo “One to One” amb la
col.laboració de Jovi Vidal.

Professors del CIMVO 2020 –
Slawomir Cichor, Jorge Almeida, Alex Freund, Manu Mellaerts i
José Cháfer.

Concert de la Valencia Brass Band
by Inel al costat dels Professors del CIMVO 2019 al Teatre Goya

Concert de la SEM Santa Cecilia
junt amb els Professors del CIMVO 2019 al Teatre Goya

Professors del CIMVO 2019, junt a
part dels alumnes del Curs. ( José Cháfer, Steve Leisring, Dai
Zhonghui, Adan Delgado i Ismael Betancor).

Classe Grupal al CIMVO 2018
amb Jordi Albert.

Classes Grupals al CIMVO 2018 amb Ronald Romm.

Classes amb el Professor Aron Romm al
CIMVO 2018

Professors del CIMVO 2018 (José Cháfer, Ronald Romm i Aron Romm)
junt a la SEM Santa Cecília.

Concert de Professors del CIMVO 2018, Trio Romm & José Cháfer.

Classe al CIMVO 2016, amb els
professors Igor Cecocho, Slawomir Cichor, Manu Mellaerts i David
Pastor.

Després del concert de Professors del
CIMVO 2016, junt al Batle i Regidor de Cultura.

Concert de Professors a la Casa Santonja
CIMVO 2015, amb Andrea Tofanelli i Rex Richardson.

Concert de Professors del CIMVO 2013 al Teatre Goya, i foto de grup
amb el mestre Manuel Lopez, José Cháfer, Richard Stoelzel i Jesus Engo.

Belgian Brass en el CIMVO 2009

Mnozil Brass en el CIMVO 2008

German Brass en el CIMVO 2007

Sols ha sigut un breu recorregut per algunes de les anteriors edicions,
però no volem oblidar-se de la resta de Professors i Artistes que han
visitat el nostre Curs i Festival com Eric Aubier, Ricardo Casero,
Vicent Lopez, Magdalena Martinez, Gabrielle Cassone, Uwe
Koeller, Wolfang Gaag, Enrique Crespo, Eric Terwilliguer, Ramon
Cueves, Bernardo Cifres, Juan Real, Ruben Marques, Tim i Jessica
Buzbee, Oysten Badsvik, Adam Rapa, Franck Pulcini, Marco
Pierobon, Glissando Quartet, i de segur que alguns que estem
oblidant, i preguem que ens disculpen.
Tinguem que agraïr tambe a les empreses del sector musical que han
apostat per aquest curs, especialment a YAMAHA que durant molts
anys està al nostre costat ajudant a fer possible aquest somni, i també a
Stomvi, Schagerl, Schilke, Musical Aldave, AJ Atelier dels Cuivres, Gard
Bags.
I per supost a l’Ajuntament de L’Olleria, que des de l’inici va confiar
en aquesta proposta i dona el seu suport econòmic recolzant el festival
i també ajudant amb la cessió d’infraestructures (Casa Santonja, Teatre
Goya, Teatre Cervantes, CEIP Isabel la Catòlica).
Però encara que semble egoista, crec que és el moment després
d’aquests divuit anys (i que sembla un projecte ben consolidat al poble
com apuntàvem abans), de demanar un esforç econòmic a la Regidoria
de Cultura a l’altura que mereix el CIMVO. Estem en un punt després
d’unes últimes edicions fantàstiques de públic i de màxima qualitat
interpretativa que hem de fer un pas endavant i de veritat donar el
suport econòmic que realment mereix aquest CURS- FESTIVAL.
També m’agradaria elevar aquesta petició a totes les empreses tant
locals com nacionals e internacionals, que puguen col.laborar amb
nosaltres (mecenatge, marxandatge, etc… ) i que ens ajudarien a fer
realitat unes edicions següents increïbles, sobretot la del XX aniversari
que tenim aci damunt. (Podríem preparar alguns dels nostres concerts
a les seues instal.lacions al poble, i aprofitar per a fer una exposició
dels seus productes, o qualsevol presentació, per deixar algun
exemple).
Des de la Direcció Artística del CIMVO, estem oberts a les diferents
propostes que es puguen fer arribar i també qualsevol idea que puga
ajudar a fer créixer el Curs. De fet aquest any teniem una petició de la
Regidoria de Cultura de invitar un professor francés, i l’hem atesa

comptant al staff de professors amb Marc Geujon, el Professor del
Conservatori Superior de Música de París, i Super – Solista de l’Opera
de París.

L’Olleria, a 22 de Juliol de 2022

José Cháfer
Director Artístic del CIMVO

