Nou Cicle de Concerts de Primavera 2019 a
El Monegal

El baix Eric
Halfvarson tancarà el cicle el 15 de juny.
Cinc
concerts formen el nou Cicle de Concerts de Primavera 2019 a l’establiment
hoteler El Monegal, a Sant Llorenç de Morunys, que començarà el 2 de març amb
el programa “Drama Queen”, ofert per la soprano andalusa Ruth Rosique i Jordi
Domènech al piano. Els músics oferiran àries i escenes d’òperes de Händel,
Mozart i Bizet, entre d’altres. Després d’aquest “plat fort”, el 16 de març tornarà la lírica amb la soprano
Júlia Farrés Llongueras i el tenor Josep Fadó, acompanyats al piano per Olga
Kobenina, amb un programa que inclourà passatges famosos d’òpera, sarsuela i
opereta.

Imatge d’Eric Halfvarson a Manon Lescaut, a la Royal Opera
El
tango, a través d’Astor Piazzolla, es podrà degustar el 4 de maig, presentat
pel quartet de violoncels Les Mademoicelli, format per Irma Bau, Anna Costa,
Laia Puig i Anna Ruano: “Piazzolla com a
argument existencial i una formació per entendre el tango d’una altra manera”.
La veu de contratenor tornarà a El Monegal el 18 de maig amb Oriol Rosés, que
estarà acompanyat al piano per Lourdes Pérez-Molina. Finalment, el 15 de juny,
el baix Eric Halfvarson acompanyat per la pianista Diana Baker tancaran el
cicle; es tracta d’un “baix profund” i d’una “gran pianista”. Tots
els concerts tindran lloc en dissabte, a les 18 h, a l’auditori de l’hotel;
preu: 20 euros.
Des de l’any 2006 aquest hotel i restaurant solsoní, envoltat de naturalesa i al peu de la serra del Port del
Comte, organitza cicles de concerts de petit format amb una gran acceptació de públic i que es poden
completar amb una oferta gastronòmica de qualitat (concert i sopar, 50 euros) i/o amb estades de cap de
setmana (cap de setmana musical: dues nits + concert + sopar el dia del concert, 280 euros). Per a més
informació: www.monegal.com
Imatge destacada: Les Mademoicelli

