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CONCERT
EXTRAORDINARI
FORA DE
L’ABONAMENT

JORDI DOMÈNECH
I MARIA HINOJOSA

Diumenge 11 d’octubre
A les 18 h
Sala 2 Joaquim Maideu

Vida de Diva
25 anys del Cicle de Concerts de Manlleu
W. A. Mozart (1756 - 1791):
Tres cançons
Dans un bois solitaire
Abendenfindung
Als Luise
Hugo Wolf (1860 - 1903):
Dues cançons
Die Gärtner
Verbongenheit
Eduard Toldrà (1895 - 1962):
Tres cançons
Abril, Maig
Cocorococ!
Gaetano Donizzeti (1797 - 1848):
Convien partir (de La fille du regiment)
Giacomo Puccini (1858 - 1924):
Quando m’en vo (de La bohème)
Vida de Diva
Fragments de teatre i òpera com La Pajarera (Cunillé-Albertí),
Rodelinda (Händel), Faust (Gounod), record de dues dives: Castafiore
i Foster-Jenkins i altres escenes musicals del s. xx.
Per celebrar el 25è aniversari del Cicle de concerts de Manlleu
–justament un recital de soprano i piano– Maria Hinojosa i Jordi
Domènech s’han reunit per preparar-nos un concert amb dues parts
completament diferenciades i gairebé antagòniques.
La primera és un recital clàssic que recull alguns dels autors i de les
peces que varen sonar en aquell primer concert. La segona part, que
han titulat Vida de Diva, vol ser una reflexió sobre l’escena i el món
dels cantants, mitjançant anècdotes tant personals com de cantants
mítiques, amb les quals estableixen un diàleg amb el públic, i entre els
diferents estils musicals, passant de l’òpera contemporània al barroc, i
del music-hall al còmic.
Maria Hinojosa és una de les sopranos més apreciades al nostre país,
gràcies a una versatilitat extraordinària. A més de la seva musicalitat
i vocalitat, és especialment valorada com a actriu. Jordi Domènech
és conegut per la seva faceta de cantant i, com a contratenor. A més,
també és compositor i pianista i, de fet, fou un dels protagonistes
d’aquell llunyà primer concert del Cicle de Manlleu, ja fa 25 anys.
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MARÍA HINOJOSA MONTENEGRO

Va iniciar els seus estudis de cant a la seva Sabadell natal amb M.
Teresa Boix. Es llicencia en cant i lied a l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), amb la màxima qualificació, on va rebre Premi
d’Honor pel seu projecte de final de carrera. El 2007 es destaca
la seva actuació a El dúo de la Africana, dirigida per Xavier Albertí
en la temporada del Teatre Lliure, per la qual és nominada com a
Millor Actriu Musical, i va guanyar el premi de la crítica als Premis
Butaca del mateix any. La Temporada del 2011 és nominada també
per protagonitzar La Pajarera, de Lluïsa Cunillé, també dirigida per
Xavier Albertí. Col·labora amb importants grups de música antiga
dirigits, entre d’altres, per Pablo Heras Casado, Gabriel Garrido,
Ottavio Dantone, Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi, entre d’altres.
En escena, ha col·laborat amb La Fura dels Baus, Els Comediants,
Francisco Negrín, Robert Carsen, Lluís Pasqual i altres i té una
important activitat discogràfica, amb enregistraments com ara Gli
Amori d’Apollo e di Dafne di Cavalli, Juditha Triumphans de Vivaldi
dirigida per Ottavio Dantone, La Salustia de Pergolesi i destacades
òperes de compositors catalans contemporanis com Primary Colours
d’Agustí Charles, Anna Crusa d’Eduard Resina, RMSonce i The game of
life de Francesc Martí.

JORDI DOMÈNECH I SUBIRANAS

Nascut a Manlleu (Barcelona), estudia piano a l’Escola de Música de
Vic, a l’Estudi Àngel Soler i al Conservatori Superior de Música de
Barcelona. Paral·lelament estudia cant a la Royal Academy of Musici
a la Guildhall School of Music and Drama. L’any 1997 debuta en un
paper operístic amb L’Orfeo de Monteverdi a l’Òpera de Birmingham.
Ha interpretat òperes de Purcell, Vivaldi, Händel a sales com el
Musikverein de Viena, el Festival de Halle, l’Staadsoper d’Hamburg,
el Teatre Massimo de Palerm, el Festival d’Innsbruck, l’Òpera de
Sabadell i en la inauguració del nou Teatre Lliure amb L’adéu de
Lucrècia Borgia de Carles Santos. Debuta al Gran Teatre del Liceu
amb Giulio Cesare de Händel i al Teatro Alla Scala de Milà amb
Tat’jana de Coghi on retorna, per cantar La Didone de Cavalli. Actua
regularment amb grups com ara Europa Galante, Hippocampus,
Vespres d’Arnadí, Orphenica Lyra, Estil Concertant i Al Ayre Español,
entre d’altres, i amb les orquestres com la simfònica d’Euskadi,
Galícia, Wiener Akademie, Musica Angelica de Los Angeles, Venice
Baroque Orchestra entre d’altres. Ha enregistrat molts CD i DVDs i
ha rebut premis de piano i cant. A més, compon, especialment per a
nens: la seva obra més recent és Babaua. Les desventures de Mimí,
encarregada pel Servei Educatiu de l’Auditori de Barcelona.

2

LLUÏSA CUNILLÉ I SALGADO

És una de les autores més premiades i estrenades de la dramatúrgia
catalana contemporània. Amb una obra dilatada i un estil propi,
ben singular, ha aconseguit convertir-se en un dels referents estètics
consolidats i admirats fins a extrems ditiràmbics. Les seves peces
construeixen un univers minimalista, el·líptic, opac i críptic que es
completa i es retro alimenta concèntricament, obsessivament,
tot girant sobre l’eix d’unes mateixes inquietuds i unes constants
temàtiques, com ara la incomunicació, la solitud o la vulnerabilitat de
les relacions humanes.
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CATMERATA
ORQUESTRA DE CAMBRA

Diumenge 25 d’octubre
A les 18 h
Sala 2 Joaquim Maideu

Joves Intèrprets
E. Grieg (1843 - 1907):
Suite Holberg op. 40
I. Praeludium
II. Sarabande
III. Gavotte
IV. Air
V. Rigaudon

X. Montsalvatge (1912 - 2002):
Tres postals il·luminades
I. Postal de Provença
II. Postal de l’Havana
III. Postal de Nova York
F. Schubert (1797 - 1828):
La mort i la donzella
I. Allegro
II. Andante con moto.
III. Scherzo. Allegro molto. Trio
IV. Presto

Violins: Marc Charles Montesinos, Ariadna Gabarrell Gratal, Cèlia
Johé Martí, Ernest Martínez Solà, Sergi Puente Encinas, Ignasi Roca
Sellés, Maria Tió Garcia i Christian Torres González (concertino).
Violes: Ricardo Gil Sánchez, Gemma Pujol Coderch i Nina Sunyer
Vidal. Violoncels: Ferran Bardolet Rifà i Irma Bau Rubinat. Contrabaix:
Joan Cantallops Arianoutsos.

A la CATmerata li fa una il·lusió especial poder oferir un concert
d’aquestes característiques i especialment en un lloc com L’Atlàntida.
Aquí és a casa de molts dels membres de l’orquestra, on hem crescut,
on hem passat etapes fonamentals de la nostra formació com a
músics... i és per aquests i molts altres motius que és tot un honor per
nosaltres, així com una manera d’agrair tot el que L’Atlàntida, escoles i
conservatoris de la comarca han fet per nosaltres.

CATmerata

La CATmerata és un projecte de música de cambra en format
d’orquestra de corda, creada amb l’objectiu d’ampliar l’oferta musical
del país a través de les noves generacions de músics. Fundada
l’estiu de l’any 2011, la integren joves intèrprets catalans, la majoria
ja professionals, que compten amb un extens bagatge a les millors
formacions orquestrals de joves d’Europa. Tots ells comparteixen una
gran inquietud per treballar de manera rigorosa i profunda les obres
escrites per a aquesta formació, i les ofereixen després als diferents
escenaris del país i fent arribar així la música clàssica a tots els
públics. Es tracta d’un repertori de 300 anys de vida, amb cèlebres
paisatges musicals, que es continua ampliant contínuament amb les
creacions dels compositors contemporanis. La qualitat artística de
la Catmerata rau en el talent de cada un dels músics que la integren.
Formats a l’Escola Superior de Música de Catalunya, tots han estat
membres de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i, la gran
majoria, de la Joven Orquesta Nacional de España. A més, també han
participat en orquestres internacionals com ara la Schleswig-Holstein
Musik Festival Orchestra, la Gustav Mahler Jugendorchester i la
European Union Youth Orchestra.

En el concert d’avui us oferim un programa molt amè i variat, amb
tres grans obres fonamentals per la nostra formació. La Suite Holberg
és un treball de cinc moviments escrit en ple Romanticisme, però
inspirat i basat en les formes barroques: Praeludium, Sarabande,
Gavotte, Air, Rigaudon. Passarem per Xavier Montsalvatge, un dels
grans compositors catalans del s. XX, amb aquestes tres meravelloses
postals il·luminades, inspirades en el dia a dia i el paisatge de la
Provença, l’Havana i Nova York. Culminarem el concert amb la versió
orquestral d’un dels quartets més importants i impressionants que
s’han escrit mai. Parlem del Quartet núm. 14 en re menor, conegut
amb el sobrenom de La mort i la donzella. Una obra mestra de Franz
Schubert, que la va escriure durant un dels moments més crítics de la
seva vida, quan va ser conscient que patia una greu malaltia que el
precipitaria directament cap a la mort. Estrenada tres anys després
de morir, esdevindria amb el pas del temps un referent en la literatura
per a quartet de corda.
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ORATORI DE NADAL DE J. S. BACH
Vespres d’Arnadí i el cor O Vos Omnes
J. S. Bach (1685 - 1750):
Oratori de Nadal BWV 248
Maria Hinojosa, soprano; Marta infante, mezzo; Francisco FernándezRueda, tenor; Jordi Ricart, baix; Pablo Larraz, evangelista (tenor);
Xavier Pastrana, direcció.
Ensemble O Vos Omnes: Irene Mas, Maria Mauri, Elisabeth Pons,
Maria Pujadas, Júlia Sessé, sopranos; Judith Almúnia, Beverly Green,
Marc Guerris, Yolanda Romero, Queralt Sales, contralts; Sergi Arroyo,
Albert Cid, Joan Francesc Folqué, Josep Lluís Moreno, Joel Padullés,
tenors; Ferran Corral, Esteve Costa, Ferran Marquina, Gerard Ramos,
Xavier Sans, baixos.
Vespres d’Arnadí: Dani Espasa, clave-orgue i direcció; Farran Sylvan
James, Kathleen Leidig, Josep Martinez, Josep Colomé, violins I;
Adriana Alcaide, Maria Gomis, Irantzu Zuasti, Edelweiss Tinoco, violins
II; Elizabeth Gex, Núria Pujolràs, violes; Oleguer Aymamí, Xavier Roig,
violoncels; Mario Lisarde, contrabaix; Marina Comas, Marta Redondo,
traversos; Pere Saragossa, Francesc Gil, oboès; Daniel Ramírez, Laura
Díaz, oboès da caccia; Marit Darlang, fagot; Jonathan Pia, Manuel
Arnedo, Alen Nacher, trompetes; Marc Clos, timbales.
Oratori de Nadal és un conjunt de sis cantates interpretades durant
les festes nadalenques del 1734 - 1735 a dues esglésies de Leipzig.
Bach va reutilitzar diverses cantates profanes seves, com Lasst uns
sorgen, lasst uns wachen (BWV 213), Tönet, ihr Pauken! Erschallet,
Trompeten! (BWV 214) escrites en honor de membres de la Casa Reial
de Saxònia. Un oratori amb molts elements de l’òpera barroca, amb
recitatius, àries, cors i corals, amb músiques brillants amb la intenció
d’emocionar l’audiència amb textos bíblics i evangèlics, pensats
especialment per a l’esperit de joia que envolta el missatge nadalenc.
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Diumenge 8 de novembre
A les 18 h
Sala 1 Ramon Montanyà

MARIA HINOJOSA

Nascuda a Sabadell, obté els títols de Cant i Lied amb les màximes
qualificacions per l’ESMUC. La seva flexibilitat i destresa l’han
portat a cantar molts rols de grans obres clàssiques, barroques,
contemporànies i del belcanto a molts països d’Europa, a Mèxic i als
EUA. En la interpretació del repertori del segle XVIII ha col·laborat
amb directors de renom com Giovanni Antonini, Gabriel Garrido,
Ottavio Dantone, Fabio Biondi, Enrico Onofri, Fabio Bonizzoni, Neville
Marriner, Rinaldo Alessandrini, Stefano Montanari, Erich Hoebarth.
Ha gravat per a Harmonia Mundi, K617, Peter Philips, MAA, Arthaus,
Medici, BBC Ràdio, Ràdio Polonesa, Radio France, ORF, RNE.

MARTA INFANTE

Nascuda a Lleida, és una de les mezzosopranos més valorada del
nostre país, ha cantat amb les orquestres i directors més prestigiosos.
En l’àmbit de la música antiga ha cantat en festivals com la Biennal de
Venècia, The Bijloke (Bèlgica), Baroque de Sablé (França), Janackuv
Maj (Txèquia), Oslo Church Music, Festival de Fribourg, Primavera
de Praga, etc, així com a Egipte, Cuba, el Japó, Argentina i Brasil.
Col·labora amb els més rellevants grups del nostre país, com Vespres
d’Arnadí, així com d’altres països com Collegium 1704 (Txèquia),
Anthonello (Japó), Dresdne Barockorchestra (Alemanya), Ars Longa
(Cuba) amb directors com Václav Luks, Enrico Onoffri, Giovanni
Antonini, FM Sardelli, Paul Goodwin, Ottavio Dantone, Richard Egarr
i Rinaldo Alesandrini. Ha gravat per Mezzo, Cesky rozhlas, RTVE,
Catalunya Música, i els segells Alpha, Glossa, Enchiriadis, Anima i
corporació, Vers, EMEC i CDM.

FRANCISCO FERNÁNDEZ RUEDA

Nascut a Sevilla, llicenciat en filologia francesa per la Universitat
de Sevilla i en cant per l’ESMUC (Barcelona). Va participar en la
cinquena edició del Jardin des Voix (2011) de W. Christie i, des de
llavors, ha treballat amb reconeguts grups historicistes com Les
Arts Florissants, Concerto Köln, Europa Galante, Concertgebouw
Kamerorkest, Les Ambassadeurs, Capella Reial de Catalunya i
Ensemble Pygmalion, entre d’altres, tant en concerts per Europa com
Amèrica. Ha enregistrat per segells com Fra Musica, Accent, Naxos,
i ràdios com WDR, BR Klassik, RNE, France Musique i Catalunya
Música.
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JORDI RICART

Nascut a Barcelona, després d’estudis musicals a l’Escolania de
Montserrat, estudia cant amb Montserrat Pueyo i amb diferents
especialistes de música antiga i lied a Holanda. A més de rols d’òpera,
ha cantat els principals oratoris de Bach, Händel, Beethoven, Haydn,
Brahms, Schubert, entre d’altres. Ha cantat a quasi tot Europa, Estats
Units, Canadà, Mèxic, Israel i Japó. Ha col·laborat regularment
amb La Capella Reial de Catalunya i Orquestra Barroca Catalana
així com amb nombroses orquestres i agrupacions corals de l’Estat
Espanyol. Ha realitzat enregistraments per a TV3, TVE, Canal Arte,
Catalunya Música, France Musique, ZDV, KRO i en una setantena
de discs amb els segells discogràfics Deutsche Harmonia Mundi,
Harmonia Mundi Ibérica, Alia Vox, entre d’altres.

PABLO LARRAZ DALMASES

Nascut a Jaca, llicenciat en Magisteri Musical per la UAB, piano pel
Conservatori Municipal de Barcelona i direcció coral per l’ESMUC.
Dirigeix el Cor de Cambra de la Diputació de Girona i és subdirector
de l’Orfeó Català. Ha estudiat cant amb E. Gascón, M. Pintó, M.
Almajano, C. Mena, M. Matheu i actualment cursa cant històric
a l’ESMUC amb Lambert Climent. Té una forta vinculació amb
l’obra de J.S. Bach, donat que va guanyar la BECA BACH 2014 del
projecte Bach Zum Mitsingen, participant en el Cicle de Cantates de
Barcelona i el Festival À Fleurs de Bach. Ha col·laborat amb la Coral
Cantiga, el cor Lieder Camera, el Coro Barroco de Andalucía, el Cor
de Cambra del Palau de la Música, Coro de Vozes de Al Ayre Español,
Música Reservata, La Xantria i el Cor Francesc Valls de la Catedral
de Barcelona.
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XAVIER PASTRANA

Després d’obtenir el títol superior de guitarra, Xavier Pastrana se
centra en l’estudi de la direcció i la composició. Durant aquest estudi
passa pel mestratge de reconeguts directors com Pierre Caó, Frieder
Bernius, Jorma Panula o Salvador Mas, afegits als professors U.
Lajovich i S. Pironkoff de la Universität für Musik und darstellende
Kunst de Viena. En el camp de la composició deu la seva formació al
mestre Manel Oltra amb qui estudia també orquestració. Després
d’haver estat sotsdirector de l’Orfeó Català i del Coro de la Orquesta
Ciudad de Granada, és nomenat director del Cor Sant Esteve de
Vila-seca i, més tard, del Cor Lieder Càmera, amb qui desenvolupa la
seva carrera durant els anys 2008 a 2013. Actualment centra la seva
activitat artística en l’Ensemble O Vos Omnes i el Cor i Orquestra de
l’Auditori Josep Carreras de Vila-Seca.

VESPRES D’ARNADÍ

El grup Vespres d’Arnadí, creat l’any 2005 per Dani Espasa i
Pere Saragossa, pretén oferir versions plenes d’emoció, frescor i
espontaneïtat, utilitzant instruments barrocs i basant-se en fonts
històriques. El conjunt actua regularment en els més importants
festivals de música antiga i auditoris del sud-oest europeu. Coneguts
solistes com María Espada, Núria Rial, Xavier Sabata, Max Emanuel
Cencic i altres cooperen en els seus programes. El primer CD de
Vespres d’Arnadí, Pièces de Simphonie de Charles Desmazures
(1669-1736), va rebre molt bones crítiques i va guanyar la Muse d’Or,
el 2010. El segon CD del grup va aparèixer el 2011 i està dedicat
a la música religiosa de Josep Mir i Llussà, disc que va aconseguir
tres Muse du mois, així com excel·lents crítiques. Al juny del 2015 va
aparèixer el tercer disc de Vespres d’Arnadí, amb la soprano María
Espada, dedicat a Anna Maria Strada del Pò, soprano favorita de
Händel a qui va dedicar 25 de les seves òperes. Entre les seves
actuacions més recents destaquen la participació al Festival Händel
de Halle (Alemanya), Festival Cidade de Lugo, Festival de Peralada,
Festival de Santander. Al 2016 tenen previstos concerts de l’oratori
Israel in Egypt de Handel al Palau de la Música Catalana i concerts
amb Xavier Sabata a l’Auditorio Nacional de Madrid i Auditorio de
Asturias.
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ARCADI VOLODOS, PIANO
Obres de Brahms i Schubert
J. Brahms (1833 - 1897):
Tema amb variacions op. 18
Klavierstücke op. 76
Capriccio. Un poco agitato
Capriccio. Allegretto non troppo
Intermezzo. Grazioso
Intermezzo. Allegretto grazioso
Capriccio. Agitato, ma non troppo presto
Intermezzo. Andante con moto
Intermezzo. Moderato semplice
Capriccio. Grazioso ed un poco vivace
F. Schubert (1797 - 1828):
Sonata en Si b major D960
Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo. Allegro vivace con delicatezza
Allegro ma non troppo			

Diumenge 29 de novembre
A les 18 h
Sala 1 Ramon Montanyà

ARCADI VOLODOS

Arcadi Volodos, nascut el 24 de febrer de 1972 a Sant Petesburg
(Rússia) és reconegut per la seva gran tècnica virtuosística. Va
començar la seva formació musical estudiant cant i més tard
s’interessà en la direcció d’orquestra mentre va ser estudiant a
l’Escola Capella Glinka i al Conservatori de Sant Petersburg. Tot i
que havia tocat el piano des de l’edat de vuit anys, no va dedicarse a un estudi seriós de l’instrument fins al 1987. La seva formació
pianística formal va tenir lloc al Conservatori de Moscou amb Galina
Eguiazarova. Volodos també va estudiar al Conservatori de París amb
Jacques Rouvier. Finalment va estudiar a Madrid, a l’Escola Superior
de Música Reina Sofía amb Dimitri Baixkirov.
Al llarg de la seva carrera ha obtingut nombrosos i importants premis
internacionals.

Arribat al punt de plena maduresa dins la seva fulgurant carrera, el
prestigiós pianista rus se centra en aquest concert a Vic en dos dels
autors essencials del Romanticisme alemany, Brahms i Schubert, i
fuig així de virtuosismes gratuïts per enfrontar-se a peces denses i
complexes, però d’una perfecta sensibilitat.
El Tema amb variacions op. 18 en re menor de Brahms és una adaptació
pianística realitzada pel mateix compositor del segon temps del
seu Sextet per a corda, compost el 1860, quan tenia 27 anys i ja es
començava a crear un sòlid prestigi dins el camp de la música romàntica
centreuropea. Les variacions era una de les formes preferides de
Brahms, i una en les quals va mostrar més destresa creativa.
En plena maduresa creativa, Brahms va deixar de banda les grans
formes per centrar-se en grups de petites peces de caràcter lliure,
característiques del repertori pianístic romàntic. És en aquest període
quan compon les vuit peces agrupades en l’obra Klavierstüke op. 76,
dins el seu estil característic: utilització continuada de tota l’extensió
del teclat, intensitat expressiva en les notes greus, utilització de
la melodia en tots els registres i superposició d’esquemes rítmics
diferents.
Composta el 1828, ben poc abans de la seva mort, la Sonata D
960 en si bemoll de Schubert és una de les obres culminants del
compositor i, podríem dir, de tota la literatura pianística, tot i que no
va ser publicada fins uns anys més tard, el 1839. En aquells moments,
les sonates de Beethoven eclipsaven la resta de creacions d’aquest
gènere, i no va ser fins al cap d’un temps que es va descobrir la
madura riquesa d’aquesta obra, que s’acosta estructuralment a les
sonates de Beethoven, però que manté l’intens lirisme del millor
Schubert.
MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2015
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AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK
BERLIN

Dissabte 19 de desembre
Ales 20.30 h
Sala 1 Ramon Montanyà

Concert de Nadal

Georg Kallweit, violí I, concertino
Kerstin Erben, violí I
Irina Granovskaya, violí I
Dörte Wetzel, violí II
Thomas Graewe, violí II
Hilke Andresen-Hendel, violí II
Sabine Fehlandt, viola
Annette Geiger, viola
Katharina Litschig, violoncel
Walter Rume, contrabaix
Felice Venanzoni, clave i orgue
Shizuko Noiri, llaüt
Anna Fusek, flauta
Xenia Löffler, oboè i flauta dolça
Christian Beus, baix
H. I. Biber (1644 - 1704):
Sonata del misteri núm. 4
Presentació al temple/ Ciaccona
G. P. Telemann (1681 - 1767):
Obertura en Fa, TWV 55:F7 (A la pastorelle)
Ouverture
Viste
Menuet
Air: Andante
Gigue: Tresviste
Caprice: Vistement
Carillon
A. Vivaldi (1678 - 1741):
Concert per a oboè en Do RV 450
Allegro molto
Larghetto
Allegro
J. C. Pez (1664 - 1716):
Selecció del Concerto pastorale
Pastorale
Aria/ Presto
Passacaglia
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P. A. Locatelli (1695 - 1764):
Concerto grosso en Fa menor op. 1, núm. 8 (Concerto pastorale)
Largo
Grave
Vivace
Grave
Largo Andante
Andante
Pastorale - Largo Andante
A. Vivaldi (1678 - 1741):
Concert per a flauta, oboè, fagot i baix continu en Sol menor RV 103
Allegro ma cantabile
Largo
Allegro non molto
A. Corelli (1653 - 1713):
Concerto grosso fatto per la notte di Natale op. 6, núm. 8 en Sol menor
Vivace/ Grave
Allegro
Adagio/ Allegro/ Adagio
Vivace
Allegro/ Largo: Pastoral
El Concert de Nadal amb l’Akademie für Alte Musik Brelin proposa
un programa amè, ple de música estretament lligada a aquestes
festes nadalenques, que combina algunes obres ben conegudes
del públic, amb altres peces que havien quedat oblidades i que la
formació alemanya ha rescatat, en la intensa tasca de recuperació
i revisió de la música del Barroc que desenvolupa des de fa anys.
Música de Nadal provinent d’Alemanya i Itàlia, amb clàssics com el
popular Concert de Nadal de Corelli. Al costat de la solemne intimitat
de Biber hi trobem la ingenuïtat alegre i brillant de Telemann en les
seves visions pastorals i, també, la sorprenent descoberta de l’obra
nadalenca del compositor barroc bavarès Johann Christoph Pez, que
es va formar a Itàlia, però que va trobar el reconeixement i la fama
a Munic. Ens arriben també aromes francesos des de la Simfonia
de Nadal de Lalande, un autor que va ser prolífic en la cort de Lluís
XIV. Finalment, dos concerts per a instruments de fusta d’Antonio
Vivaldi, que ens sorprendran per la seva riquesa melòdica i pel seu
virtuosisme. Un programa que hauran interpretat a Berlín, Munic,
Gdansk, Madrid, Basilea, Bolonya i Vic.
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AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Fundada a Berlín el 1982 i reconeguda avui com una de les
orquestres de cambra més importants del món, l’Akademie für
Alte Musik Berlin, gaudeix d’una història d’èxit sense precedents.
El conjunt, que actua amb regularitat en els centres musicals més
importants d’Europa, disposa de la seva pròpia sèrie de concerts
a Berlín des de la reobertura de la Konzerthaus el 1984, i a partir
de la temporada 2012-13 també té la seva pròpia sèrie de concerts
al Prinzregententheater de Munic. Cada any Akamus ofereix al
voltant de 100 concerts, amb gires per Àsia, Amèrica del Nord i
Llatinoamèrica, sota la direcció artística dels seus concertinos Midori
Seiler, Stephan Mai, Bernhard Forck i Georg Kallweit. Des de fa més
de 25 anys, l’associació amb René Jacobs ha produït nombroses
i reeixides produccions d’òpera i oratori, com per exemple Passió
segons Sant Joan, de Bach, que inaugurava la temporada estable de
la nova Philharmonie de París. L’èxit internacional de l’Akademie für
Alte Musik Berlin es posa de manifest per més d’un milió de còpies
d’enregistraments venudes a tot el món. Akamus grava exclusivament
per a Harmonia Mundi France des de 1994, i els CD del conjunt
han guanyat nombrosos guardons internacionals, incloent el Premi
Grammy, el Diapason d’Or, el Cannes Classical Award, el Premi
Gramophone i el Premi Edison. Així mateix, l’orquestra ha estat
guardonada amb el Telemann - Preis de Magdeburg i el 2014 amb la
Medalla Bach de Leipzig. © 2015 Maria Goded Music Management.
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RECULL DE PREMSA
18/06/2015: Agència Catalana de Notícies
18 de juny de 2015

http://www.acn.cat/acn/793794/Noticia/text/Noticia.html
Agència Catalana de Notícies - acn.cat
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RECULL DE PREMSA
19/06/2015: Osona Informe
19 de juny de 2015

http://osonainforma.cat/2015/06/latlantida-presenta-la-v-temporada-de-grans-concerts-vic-2015/
Osona Informa! - osonainforma.cat
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RECULL DE PREMSA
10/07/2015: Osona Informa

10 de juliol de 2015

http://osonainforma.cat/2015/07/el-petit-princep-la-ratonera-o-antonio-orozco-son-alguns-del-platsOsona Informa! - osonainforma.cat
forts-de-la-nova-temporada-de-latlantida/
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RECULL DE PREMSA

12/07/2015: Osona .com

http://www.naciodigital.cat/osona/generapdf.php?id=47126

12 de juliol de 2015
Nació Digital - naciodigital.cat

Segueix a la pàgina següent >
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RECULL DE PREMSA
12 de juliol de 2015
Nació Digital - naciodigital.cat
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< Ve de la pàgina anterior
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RECULL
DE PREMSA
laplanaweb Osona

15/07/2015:

15 de juliol de 2015
http://www.laplanaweb.com/noticies-osona/noticia_122527/
La Plana Web - laplanaweb.com

MEMÒRIA. Grans Concerts Vic 2015

15

RECULL DE PREMSA
19/07/2015: El 9Nou

19 de juliol de 2015

http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/42869/l%E2%80%99atlantida-vic-escolta-els-espectadors-perEl 9 Nou
programar-nova
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RECULL DE PREMSA
09/10/2015: Elter.net

9 d’octubre de 2015
http://www.elter.net/noticia/18709/cultura/vic/jordi-domenech-homenatjara-diumenge-latlantidaels-25-anys-del-cicle-concerts-manlleu#.Vhy-FvntlHw
El Ter - elter.net
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RECULL DE PREMSA
11 d’octubre de 2015

La Vanguardia
11/10/2015:
La Vanguardia (versió impresa) Secció : Agenda Pàg. 70
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RECULL DE PREMSA
11 d’octubre de 2015
11/10/2015:
La Vanguardia (versió impresa) Secció : Agenda Pàg. 70
La Vanguardia
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RECULL DE PREMSA
16 d’octubre 9Nou
de 2015
16/10/2015:
Secció Cultura Pàg. 44
El 9 Nou
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RECULL DE PREMSA
26 d’octubre de 2015
El
9 Nou
26/10/2015:
9Nou Secció Cultura Pàg. 19
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RECULL DE PREMSA
18 de desembre de 2015

18/12/2015:
El 9Nou
El 9 Nou

Secció: Cultura Pàgina: 51
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RECULL DE PREMSA
22 de desembre de 2015
La
Vanguardia La Vanguardia
22/12/2015:
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