El Festival Brassurround Oliva, del 28 de
febrer al 2 de març de 2014

La formació Spanish Brass Luur Metalls
La localitat valenciana d’Oliva acull entre el 28 de febrer i el 2 de març el Festival Brassurround Oliva
centrat en els instruments de vent metall i amb una doble vessant, la pedagògica i la concertística. El
Festival és organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, la formació Spanish Brass Luur
Metalls i el Quintet de Metalls Al Vent.
En la part pedagògica, els cursos seran impartits pels trompetistes Pierre Badel, Luis González, Carlos
Benetó i Juanjo Serna; els trompistes Paco Rodríguez Azorín i Manolo Pérez; els trombonistes Jacques
Mauger, Carlos Gil i Inda Bonet, i l’especialitat de tuba i bombardí serà impartida per Fabrien Wallerand i
Sergio Finca (membre de l’Spanish Brass Luur Metalls). Les classes tindran lloc al Conservatori Professional
de Música Josep Climent d’Oliva; el període d’inscripció ja és obert.
Pel que fa als concerts, el dia 28 de febrer tindrà lloc el concert de professors a la sala d’actes del
Conservatori. El dia 1 de març actuarà la Banda de l’Associació Artístico-Musical d’Oliva, amb els solistes
Quintet de Metalls Al Vent Jacques Mauger i Fabien Wallerand, al Centre Polivalent d’Oliva. Finalment, el
Festival es clausurarà el dia 2 de març amb l’espectacle Metalls d’estil de l’Spanish Brass Luur Metalls i
Pep Gimeno “Botifarra” al Teatre Olímpia d’Oliva. Tots els concerts seran a las 20.00 h. Més informació:
www.brassurround.com.
Concert al Palau de la Música Catalana
D’altra banda, la formació Spanish Brass Luur Metalls (Carlos Benetó i Juanjo Serna, trompetes; Manuel
Pérez, trompa; Indalecio Bonet, trombó; i Sergio Finca, tuba) oferiran al Palau de la Música Catalana un
concert dins el cicle Tardes al Palau. Serà el dilluns 24 de febrer, a les 19 h, amb un programa integrat per
obres de Bach, Verdi, Guinovart, Granados, Giménez, Bretón, Rota, Cardo, Piqueras, Jobim, Morgan i
Waller. Les entrades, a preus populars (de 10 a 12 euros) ja són a la venda i es poden adquirir a través de
la pàgina web del Palau de la Música.

