Torna el Cicle de Grans Conjunts de l’ESMUC
L'Orquestra Simfònica de l'ESMUC a
l'Auditori en 2010
L’Escola Superior de Música de Catalunya presenta el Cicle de Grans Conjunts de l’ESMUC, que es farà a
l’Auditori de Barcelona del 18 al 21 de juny, per mostrar la tasca realitzada pels estudiants al llarg del curs.
En aquesta ocasió, els directors convidats són Lutz Koehler, Pablo Valetti, Raúl García, Diego Martín
Etxebarria, Conrad Setó i Chicuelo. En aquestes trobades, els músics convocats posen en pràctica la feina
feta durant el curs i es relacionen d’una manera més directa amb la realitat d’un músic, amb la
participació d’aquests directors professionals i la interacció amb el públic. Amb entrada lliure a L’Auditori,
aquest any hi actuaran l’Orquestra Simfònica, el Conjunt de Música Antiga, la Banda i la Cobla.
Posteriorment, el dia 3 de juliol actuarà el Conjunt de Música Tradicional a la Sala La Bàscula, de Sabadell,
i el Conjunt de Flamenc ho farà el proper 12 de juliol amb la participació del guitarrista Chicuelo com a
convidat especial.
Aquest Cicle de Grans Conjunts comença avui, 18 de juny, amb el concert de l’Orquestra Simfònica,
dirigida per Lutz Koehler, que interpretarà l’Obertura Manfred i el Konzertstück de Robert Schumann i la
Simfonia Fantàstica d’Hector Berlioz, a la Sala Pau Casals de L’Auditori. Demà dimarts, 19 de juny, el
Conjunt de Música Antiga oferirà a la Sala Oriol Martorell una part dels Concerts de Brandenburg de J. S.
Bach sota la direcció de Pablo Valetti, i l’endemà següent la Banda Simfònica, dirigida per Raúl Garcia,
interpretarà els arranjaments per a banda de l’opus 39, Concertstück, per a arpa i orquestra de Gabriel
Pierné i la suite del Rosenkavalier de Richard Strauss. Aquest cicle de concerts a L’Auditori, tots a les 19
hores, acabarà el dijous 21 de juny amb l’actuació de la Cobla, dirigida per Diego Martín Etxebarria, que
també ofereix un segon concert el divendres 22 de juny al Teatre L’Atlàntida de Vic.

