MÚSICA EN LA INTIMITAT

Tots els concerts començaran puntualment a les 7,30h. de la tarda
i tindran una durada aproximada de 40 minuts sense descans.
Al finalitzar cada concert es servirà una copa de cava als assistents
ENTRADA LLIURE, aportació proposada 7€ per cada concert.
Places limitades i sense reserva.

JARDÍ DELS TARONGERS
Carrer de la Ràbida, 5
08034 Barcelona
Tel: 932326444
info@jardidelstarongers.org
www.jardidelstarongers.org

Accés al Jardí dels Tarongers
Vehicles Privats, aparcament gratuït al Carrer Ràbida i tot el
seu entorn.
Transport públic: autobús del barri nº 113 amb sortida de la plaça
Pius XII de la Diagonal a les 18,25 i 19,10 amb un recorregut
de 11 minuts fins al Carrer de la Ràbida/parada davant l’Escola
Jeroni de Moragas.

Organitza:

Participa:

Fundació FIMC

Amb el suport de:

Col·labora:

Reproducció parcial de la pintura “L’hivern” de la Sala Vila Arrufat de la Casa Bartomeu del Jardí dels Tarongers.

INFORMACIONS

TEMPORADA 2015-2016
CICLE D’HIVERN

Johann Sebastian Bach
Antoni Soler
Joseph Haydn
Franz Schubert
Frédéric Chopin
Franz Liszt

W. A. Mozart
Johannes Brahms
Mili Balákirev
Piotr Llich Tchaikovsky
Aleksandr Scriabin
Claude Debussy

Maurice Ravel
Enric Granados
Frederic Mompou
Xavier Montsalvatge
Ferruccio Busoni

“JARDÍ DELS TARONGERS”
Sala Vila Arrufat de la Casa Bartomeu
15 i 29 de gener, 12 i 19 de febrer i 11 i 18 de març del 2016
ASSOCIACIÓ JARDÍ DELS TARONGERS
CONSELL CATALÀ DE LA MÚSICA

L’any 2016 ens introduirà en el tercer any del projecte que el Consell Català
de la Música va iniciar el 2014 amb il·lusió i esperança que seria possible
oferir un nou espai, on els nostres joves músics i compositors, poguessin
donar-se a conèixer i obrir així camí a les seves esperances de futur, fent
una important aportació al món de la cultura de casa nostra i del món
musical en general.
Iniciem el cicle d’hivern tenint present les celebracions en record d’un
dels nostres més destacats compositors, Enric Granados, que ens anirà
acompanyant al llarg de l’any en què commemorem el centenari de la
seva mort. Com sempre també oferirem l’oportunitat d’escoltar les obres
d’altres autors de casa nostra i del repertori universal.
Seguirem en el marc de la nostra trajectòria oferint als nostres músics i compositors
l’oportunitat d’aportar el seu talent i el seu art al Jardí dels Tarongers, mantenint
així l’esperit del Sr. Bartomeu que va iniciar aquesta trajectòria, en un entorn
acollidor i intimista que apropés la música a nous públics.
Celebrarem el 175è aniversari del naixement de Piotr Llich Tchaikovky
del qual per primera vegada, escoltarem la seva música en aquest cicle
d’hivern. També tindrem ocasió d’escoltar per primer cop, la música de
Xavier Montsalvatge del qual sentirem les seves “Canciones para niños”
les “Cinco canciones negras” i la “Cançó amorosa” interpretades per la
Soprano Ana G. Schwedhelm.
Volem agrair molt sincerament en aquesta nova temporada, la confiança
i el suport de tots els que han cregut i han ajudat a fer possible aquest
projecte des dels seus inicis, tant al públic que ens ha acompanyat en
totes les representacions, així com a totes les altres persones, entitats
i institucions que ens han ajudat en la recuperació, d’un dels llocs
emblemàtics i representatius de l’art i la cultura, del passat segle XX.
Desitgem que aquesta programació us sigui plaent i que una vegada més
pugueu gaudir de la música en el marc de la intimitat de la Sala Vila
Arrufat de la Casa Bartomeu al Jardí dels Tarongers.
Barcelona 21 de desembre de 2015
Josep Maria Busquets
President del Consell Català de la Música

PROGRAMA GENERAL DELS CONCERTS
Dia 15 de gener a les 19:30h

Dia 19 de febrer a les 19:30h.

Intèrprets: Laia Montserrat – Violí
Josep Buforn - Piano
Piotr Llich Tchaikovsky (1840-1893)
Concerto 1r moviment
Canzonetta
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata Número 3, Allegro
Claude Debussy (1862-1918)
Beau Soir
Maurice Ravel (1875- 11937)
Tzigane

Intèrprets: Ana Gabriella Schwedhelm
– Soprano
– Pianista per confirmar
Franz Schubert (1797-1828)
Frühlingsglaube D.343
Im Frühling D.882
Seligkeit D.433
Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Canciones para niños: Paisaje, El lagarto
está llorando, Caracola, Canción Tonta,
Canción china en Europa i Canción
Sevillana.
Cançó amorosa
Cinco canciones negras: Cuba dentro de
un piano, Punto de habanera, Chévere,
Canción de cuna para dormir a un negrito
i Canto Negro

Dia 29 de gener a les 19:30h
Intèpret: Enrique Lapaz – Piano
J.S. Bach – F. Busoni (1866-1924)
Toccata, Adagio i Fuga BWV 564
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludi i fuga Núm.3 en Do# Major
BWV 872
Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata en La b major núm.31 Hob
XVI-46
Allegro moderato, Adagio, Finale.
Presto
Claude Debussy (1862-1918)
Les sons et les parfums tournent dans
l’air du soir
Mili Balákirev (1837-1910)
Islamey: fantasia oriental

Dia 12 de febrer a les 19:30h.
Intèrpret: Jean-François Dichamp – Piano
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata per a piano en Do menor K 457
Enric Granados (1867-1916)
3 extractes de les Goyescas:
Requiebros
Coloquio en la reja
Fandango de Candil

Dia 11 de març a les 19:30h
Intèrpret: Amaia Osés – Piano
Frédéric Chopin (1810-1849)
Impromptu n.2 en Fa# Major
Aleksandr Scriabin (1872-1915)
Preludis op.11 (Selecció)
Franz Liszt (1811-1886)
El valle de Obermann

Dia 18 de març a les 19:30h
Intèrpret: Margalida Moll – Piano
Antoni Soler (1729-1783)
Sonata número 56 en Fa Major, Andante
Cantabile
Enric Granados (1867-1916)
6 Escenas románticas: Mazurca: Poco
lento con abandono, Berceuse: Lento,
Lento: Con extasis, Allegretto, Allegro
appassionato, Epílogo: andantino
spianato con exaltación poética
Goyescas: La Maja y el Ruiseñor
Frederic Mompou (1893-1987)
Cançó i Dansa número 7

