DimECRES, 8 d’ABRIL de 2 015 — 2 0.3 0 h

Petit Palau

Grup Instrumental BCN216

Grup Instrumental BCN216
Cati Reus, violí
Francesc Prat, director

Grup Instrumental BCN216

Amb la col·laboració de:

David Padrós (1942)
Sala de la suprema harmonia (1991)

10’

Lasse Thoresen (1949)
Abuno op.24 (1992)

18’

Bernat Vivancos (1973)
Contemplació polièdrica de nu femení (2006)

35’

El Grup Instrumental BCN216 dedica aquest concert a la memòria
de l’acordionista i company Oroitz Maiz.

Biografia

Al llarg dels 25 anys durant els quals ha exercit ininterrompudament
la seva activitat, el grup BCN216 s’ha convertit en una referència
obligada del panorama musical a Espanya. Sorgit el 1985, fruit de
la iniciativa conjunta del compositor i director d’orquestra Ernest
Martínez-Izquierdo i del flautista David Albet, actual director artístic
del conjunt, el grup s’ha mostrat des d’aleshores obert a tot tipus de
propostes, estímuls i novetats, i els únics criteris i premisses han estat
la qualitat, tant dels intèrprets com dels compositors.
En la seva tasca de normalització i difusió del repertori
contemporani considera com a gairebé una obligació difondre
al nostre país el millor del que es fa arreu del món, amalgamant
les propostes més clàssiques de noms ja reconeguts amb l’aposta
per l’escriptura dels joves, experiència que ha resultat sempre
enriquidora per al públic així com per als músics.
El seu objectiu, a més de la projecció internacional, és el d’acostar
a un públic cada cop més ampli una programació que estimuli
l’intercanvi amb altres formes artístiques com la dansa, el teatre o el
cinema, i ho assumeixi com a quelcom fundacional i intrínsec a la
seva tasca d’experimentació i difusió.
Oriol Algueró i Marta Cardona, violins
Miquel Cordoba, viola
Marc Galobardes, Olga Manescu, Jordi Claret, Alba Haro
i Daniel Claret, violoncels
Nenad Jovic, Adriana Ruiz, contrabaixos
David Albet, flauta
Xavier Castillo, clarinet
Jordi Masó, piano i sintetitzador
Ivan Herranz, percussió

Amb el suport de:
Troba’ns a:
A les 19 h hi haurà un assaig obert al públic
en el qual el mateix compositor Bernat Vivancos
comentarà la seva peça.

www.palaumusica.cat

