Demà, 20 de març, prova ﬁnal del Concurs
Maria Canals
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El rus Stanislav Khristenko, la coreana Heejae Kim, i el japonès Tomoaki Yoshida són els
ﬁnalistes
Demà, 20 de març (20.30 h), té lloc a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana, la prova ﬁnal de
la 59a edició del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona. Els tres ﬁnalistes del Concurs
són el rus Stanislav Khristenko, de 28 anys; la coreana Heejae Kim, de 25 anys, i el japonès Tomoaki
Yoshida, de 29 anys. Els tres pianistes interpretaran el Concert en Si b menor, op. 23 núm. 1 de Txaikovski,
el Concert en La menor, op. 54 de Schumannn i el Concert en Do menor, op. 18 núm. 2 de Rakhmàninov,
respectivament, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén Gimeno (preus de les entrades,
de 10 a 40 euros). En acabar la prova es coneixerà el nom del guanyador del Premi del Jurat i del Premi del
Públic. El primer premi (Premi Barcelona) està dotat amb 20.000 euros, el segon premi (Premi Fundació
Lluís Carulla) amb 10.000 euros i el tercer premi (Premi Montserrat Isern) amb 6.000 euros. El 21 de març
es farà la cerimònia de cloenda i el lliurament de premis al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (19
h, accés amb invitació) i el 22 de març tindrà lloc el concert de guanyadors a l’Auditori Axa (20 h, accés
amb invitació).
D’altra banda, el Foyer del Palau serà demà la propera parada del piano de cua itinerant que ha circulat
per diferents equipaments culturals de Barcelona. Així, de 10 a 20 h un piano de cua estarà disponible per
a tothom qui el vulgui tocar. També a les 11.30 h actuarà al mateix Foyer el Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana i a les 18 h hi ha programada l’actuació del Cor Petits i el Cor Mitjans de l’Orfeó Català.
L’accés a aquestes actuacions és lliure.

