La trobada d’estiu de la JONC, entorn de
Richard Strauss

Divendres passat, 4 de juliol, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), que celebra enguany el vintè
aniversari, dirigida per Manel Valdivieso va iniciar la trobada d’estiu a les instal·lacions de L’Atlàntida de
Vic. En aquesta ocasió, la JONC s’enfronta a un dels grans referents del simfonisme del segle XX, Richard
Strauss, del qual se celebra el 150è aniversari del naixement. D’aquest compositor es treballen les obres
Till Eulenspiegel i Don Juan. La jove formació també treballa l’obra encàrrec InFALL d’Hèctor Parra, un dels
compositors de més projecció que té actualment el país –a més, el compositor compartirà uns dies de
treball amb els joves músics– i el Preludi i fuga en Mi bemoll major de Bach-Schönberg.
El quadre de professors, membres d’orquestres importants, tant nacionals com internacionals –molts dels
quals també professors de conservatori–, està format per: David Ballesteros (violí), Vicent Balaguer (violí),
Lander Echevarría (viola), Ángel Luis Quintana (violoncel), Nicholas Schwartz (contrabaix), Christian Farroni
(ﬂauta), Eduardo Martínez (oboè), Andreas Sunden (clarinet), Joaquín Osca (fagot), Juan Manuel Gómez
(trompa), Manuel Blanco (trompeta), Juan Carlos Matamoros (trombó), José Antonio Trigueros (percussió) i
Jana Bouskova (arpa).
A banda del treball orquestral, en el marc de la trobada es farà una jornada de treball al voltant d’un dels
temes cada vegada més rellevants per al futur dels joves músics, la música i el compromís social. Hi
participaran David Ballesteros, responsable d’activitats d’integració social de bandArt i membre de la
London Symphony Orchestra; Mikel Cañada, responsable de l’àrea socioeducativa de l’Orquesta Sinfónica
d’Euskadi, i Queralt Prats, directora d’ARTransforma.
Aquesta 63è trobada acabarà aquesta setmana amb quatre concerts, a L’Atlàntida de Vic, Auditori de
Barcelona, Auditori de Girona i Teatre El Jardí de Figueres, els dies 10, 11, 12 i 13 de juliol, respectivament.
Per a més informació: www.jonc.cat.

