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El concert de Santa Cecília tindrà lloc a l'Auditori Municipal Miquel Pont

L’Escola de Música Torre Balada protagonitza dissabte el Concert
de Santa Cecília

Dimecres 17 de novembre de 2010

L’Escola Municipal de Música Torre Balada ofereix aquest dissabte, 20 de
novembre, el tradicional concert de Santa Cecília, patrona dels músics. La cita, que
tindrà lloc a l’Auditori Miquel Pont, a les 18 hores, serà protagonitzada en aquesta
edició pel professorat del centre, el qual  farà un recorregut per diversos estils de la
història de la música.

El programa previst recorrerà des dels estils més clàssics fins als combos més
moderns. Amb la col•laboració puntual d’alguns alumnes, diversos professors de
l’Escola de Música interpretaran un total d’onze peces instrumentals d’autors tan
diversos com Jacques Ibert, Johannes Brahms, George Gershwin, Georg Philipp
Telemann, Benedetta Marcello, Camille Saint-Saëns, Astor Piazzola, Heitor
Villalobos, The Beatles o Jeff Beck.

El concert comptarà amb la participació de duets de guitarra i flauta, violoncel i
piano i piano a quatre mans, tercets de violí, flauta travessera i violoncel, quartets i
grups instrumentals. A diferència d’anteriors edicions, la novetat d’enguany és que
serà el professorat del centre el que pujarà a dalt de l’escenari per mostrar allò que
s’ensenya a les aules.

Des de l’organització es valora positivament que alguns dels alumnes més avançats
de l’escola també facin una aportació al concert, ja que per a ells és un al·licient i
una motivació afegida als seus estudis.

L’entrada al concert és gratuïta.

Programa:
ENTR'ACTE. Jacques Ibert
(Guitarra i Flauta)

HUNGARIAN DANCE nº 9 in E minor. J. Brahms
SUMMERTIME. G. Gershwin
(Piano a 4 mans)

TRIOSONATA en Mib. Telemann
- Dolce
- Allegro
(Violí, Flauta travessera i Violoncel)
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SONATA II. Benedetta Marcello
- Adagio
- Allegro
(violoncels i piano)

ALLEGRO APASSIONATTO. Camille Saint-Säens
(violoncel i piano)

OBLIVION. A. Piazzola
(grup instrumental)

BACHIANAS. Villalobos
(quartet)

CONCERT PER GUITARRA CLÀSSICA, per quartet de Jazz
- Spanish Dance
- Africaine

NORWEGIAN WOOD (Beatles)
(quartet)

LED BOOTS (Jeff Beck)
(quartet)

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n
Escola Municipal de Música Torre Balada
C. de Caldes, 56
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