El Music Festival Vila-seca 2014 acull l’elit
de la música internacional

El pianista hongarès Peter Frankl
L’Associació Internacional Piano-First organitza la 4a edició del Music Festival Vila-seca en col·laboració
amb la Fundació Auditori Josep Carreras de Vila-seca i de la Diputació de Tarragona. Pianistes i pedagogs
de gran renom internacional impartiran classes magistrals i oferiran recitals en un programa que tindrà
lloc a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca (Pl. de Frederic Mompou, 1) i al Conservatori de Vila-seca (Av.
de la Generalitat, 27) entre els dies 8 i 14 de setembre. Així, es compta amb la presència destacada de
Peter Frankl, Edith Fischer, Balázs Szokolay, Chen Xi Li i Josep Colom, a més del pianista francès Pierre
Réach, president de l’Associació Internacional Piano First, professor de l’ESMUC i del Conservatoire
Supérieur CRR de París; el grup pedagògic i artístic es completa amb Patrick Zigmanovsky, Marcel Baudet,
Jordi Camell, Karst de Jong, Cecilio Tieles i el Duo Ykeda.
Els participants a les masterclasses del Music Festival Vila-seca 2014 rebran un total de quatre classes
diferents amb quatre professors i tindran l’oportunitat de treballar amb els artistes un repertori variat, tot
beneﬁciant-se dels punts de vista i les experiències professionals dels diversos artistes. Així mateix, tots
els dies de festival tindrà lloc un concert a càrrec dels artistes convidats. D’altra banda, els dies 12 i 13 de
setembre també es duran a terme recitals a càrrec dels estudiants participants a les classes magistrals del
Music Festival Vila-seca 2014.
Les masterclasses compten amb una trentena d’alumnes procedents d’arreu del món (Suïssa, Itàlia,
França o la Xina, entre d’altres); cal destacar que un total de set alumnes procedents del Conservatori de
Música de Vila-seca i dels conservatoris de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, han estat
becats per la Diputació de Tarragona.
Els concerts seran gratuïts per al públic i tindran lloc a l’Auditori Josep Carreras, annex al Conservatori de
Vila-seca. Més informació a www.vilasecamusicfestival.com.

