Quarta temporada de Kaimerata Concerts al
Conservatori del Liceu

Kaimerata Concerts
El grup de cambra Kaimerata Concerts, dirigit per Kai Gleusteen, engegarà el 12 de desembre el seu
quart cicle de concerts a l’auditori del Conservatori del Liceu, entitat amb la qual col·labora. Després de la
programació de les integrals de les Sonates per a violí i piano de Beethoven i els monogràﬁcs sobre Britten
i Prokóﬁev –que van omplir les tres temporades anteriors–, aquesta la programació se centra en el
compositor Maurice Ravel. Enguany també hi col·laboraran prestigiosos intèrprets, com Josep Maria Colom
(piano) Adrian Pinzaru, (violí i viola) i Niklas Schmidt (violoncel).
Així, aquest dijous, 12 de desembre, de Maurice Ravel s’interpretaran el Quartet de corda en Fa major,
amb Kai Gleusteen (violí), Olga Aleixinksi (violí), Adrian Pinzaru (viola) i José Mor (violoncel), i obres per a
piano a quatre mans a càrrec de Catherine Ordronneau i Josep Maria Colom.
El cicle continuarà el dijous 27 de febrer de 2014 amb la Sonata per a violoncel i piano de Debussy, així
com el Duo per a violí i violoncel i el Trio per a violí, violoncel i piano de Ravel, amb Niklas Schmidt, Kai
Gleusteen i Catherine Ordronneau. El dijous 27 de març s’interpretaran les obres Tzigane i Gaspard de la
Nuit de Ravel i Poème d’Ernest Chausson, amb Kai Gleusteen i Catherine Ordronneau. El cicle acabarà el
dijous 3 d’abril amb la proposta “Ravel jazz-clàssic”, que inclourà fragments de Porgy and Bess de George
Gershwin, la Sonata per a violí i piano de Ravel i la Suite per a violí i jazz piano trio de Claude Bolling, amb
Kai Gleusteen, Catherine Ordronneau, David Mengual i Oriol Roca.
Els concerts tindran lloc a l’auditori del Conservatori del Liceu, a les 20 h, amb entrades a un preu general
de 16 euros i de 7 euros per a estudiants, que es poden adquirir una hora abans del concert a la taquilla
del Conservatori o bé per avançat a través del portal www.ticketea.com.

