DISSABTE, 13 DE JUN Y DE 2 015 — 19.0 0 h

Igudesman & Joo
Molts dels grans noms de la música clàssica, com ara Emanuel Ax, Joshua Bell, Janine
Jansen, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Viktoria Mullova i Julian Rachlin, han participat
amb ells en alguns dels seus números musicals. Igudesman i Joo han treballat, a més, amb
actors de la categoria de John Malkovich, l’ex-James Bond Sir Roger Moore, o el músic
Billy Joel, en moltes ocasions en benefici d’UNICEF.
A més de la gira d’A Little Nightmare Music, també interpreten BIG Nightmare Music
amb orquestres simfòniques, i tenen el seu propi taller musical, anomenat 8 To 88-Musical
Education for Children of All Ages (De 8 a 88-Educació Musical per a Nens de Totes les
Edats), que desenvolupen en universitats i escoles de música de tot el món, on els alumnes
se senten inspirats i motivats per obrir nous camins en les seves pròpies carreres musicals.
Igudesman & Joo han intervingut, a més, en diverses pel·lícules, incloent-hi la seva
pròpia, el “fals documental” titulat Everything you always wanted to know about classical
music (Tot el que sempre has volgut saber sobre la música clàssica).
La nit de Cap d’Any del 2011, a la Konzerthaus de Viena, amb l’ajuda de 100 violinistes
d’arreu del món, Igudesman & Joo van establir un rècord en reunir en un mateix escenari
el més gran nombre de “violinistes ballarins” tocant plegats. Aquesta idea va sorgir com un
projecte en benefici d’UNICEF.
A Espanya han actuat a la Quinzena Musical de Sant Sebastià, en la commemoració del
20è aniversari del Cicle Musiketan, organitzat per Producciones Serrano, i al costat de la
Bilbao Orkestra Sinfonikoa a l’Aste Nagusia o Setmana Gran de la capital biscaïna.
El vestuari d’Igudesman & Joo prové d’Archetipo (Haute Couture 100% made in Italy).
Aleksey Igudesman toca amb un arc fet per Benoit Roland (Boston), amb un violí Sant
Seraphin del 1717, cedit amablement per l’Erste Bank, i fa servir cordes de Thomastik
Infeld fetes a mà.
Hyung-ki Joo és un “artista Steinway”.
www.igudesmanandjoo.com
www.facebook.com/IgudesmanJooOfficial
twitter.com/igudesmanandjoo
www.youtube.com/user/igudesmanandjoo
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Mitjà oficial del concert:

Amb la col·laboració de:
Rubén Gimeno, director titular de l’OSV, s’inicià en la direcció amb James Ross i es
graduà a la Universitat de Maryland. Posteriorment estudià al Conservatori d’Estocolm,
amb J. Panula, A. Gilbert, E. P. Salonen, J. P. Saraste i L. Slatkin. Ha col·laborat amb
moltes orquestres espanyoles (simfòniques de Galícia, Bilbao, Principat d’Astúries
i Tenerife, Nacional de España, Orquestra d’Euskadi, OBC, Ciudad de Granada,
Comunidad de Madrid, Palau de les Arts de València, etc.) i estrangeres (Norrköping
Symphony, Gavle Symphony, Orquestra de Cambra de Ginebra, MMCK del Japó,
Nacional de Colòmbia, etc.). Ha col·laborat amb solistes importants, com Midori, S.
Isserlis, D. Sitkovetski, K. Gerstein, M. Bayo o M. Camilo.
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer el 1987 en el si de l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sabadell i molt aviat s’estructurà com una societat anònima laboral,
en què els treballadors en són alhora els propietaris. La seva activitat se centra a la ciutat
de Sabadell, amb una temporada pròpia i com a orquestra del circuit Òpera a Catalunya,
i al Palau de la Música Catalana, amb el cicle de concerts Simfònics al Palau. N’han estat
directors titulars A. Argudo, J. Mora, S. Brotons, E. Colomer i D. Giménez Carreras. Des
del setembre del 2009 ho és Rubén Gimeno. Ha rebut el Premi Nacional de Música 1992,
atorgat per la Generalitat de Catalunya, i la Medalla d’Honor 2012 de la ciutat de Sabadell.

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat
Trobaràs més informació sobre les obres, els compositors i els intèrprets
a les Impressions entre bastidors, al web: www.osvalles.com

Aleksey Igudesman, violí
Hyung-ki Joo, piano
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Primera Part

Igudesman & Joo: A Big Nightmare Music

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Monty Norman (1928)
From Mozart with love (De Mozart amb amor)
Arr.: A. Igudesman

5’

Wolfgang Amadeus Mozart
Alla molto turca
Arr.: A. Igudesman i H. Joo

7’

Serguei Rachmàninov (1873-1943) – Eric Carmen (1949)
Rachmaninov by himself (Rachmàninov per ell mateix)
Arr.: H. Joo

5’

Joseph Frizell Kerr
New work

9’

Aleksey Igudesman (1973)
Tango russo

5’

Johann Strauss II (1825-1899)
A very blue Danube (Un Danubi molt blau)
Arr.: A. Schulz-Evler & A. Igudesman
Aleksey Igudesman
Uruguay

5’

7’

“Igudesman & Joo porten el surrealisme a l’auditori i «li abaixen els pantalons»! Molt musical, molt bonic i molt divertit.”
Terry Jones, Monty Python
“L’espectacle musical més divertit sobre la vida dels músics que he vist des del gran Victor Borge. No vaig poder parar de riure
durant tota la vetllada.”
Gidon Kremer, violinista

Segona Part
Bill Conti (1942) – Aleksey Igudesman
Gonna fly now

3’

Hyung-ki Joo
Chandeliers

6’

Ennio Morricone (1928)
Fistful of dollars (Per un grapat de dòlars)
Arr.: A. Igudesman i H. Joo

6’

Tradicional
Practice time (Temps de practicar)
Arr.: A. Igudesman i H. Joo

4’

Fritz Kreisler (1875-1962)
Tambourin chinois
Arr.: A. Igudesman

7’

Serguei Rachmàninov
Preludi en Do sostingut menor

4’

Ferren, Gaynor, Pekaris, Igudesman & Joo
I will survive

8’

Concert dedicat a:

Aleksey Igudesman i Hyung-ki Joo són dos músics clàssics que han conquerit el món amb els seus espectacles
teatrals únics i divertidíssims, en els quals combinen la comèdia amb la música clàssica i la cultura popular. Els seus
vídeos a Youtube han rebut més de 35 milions visites i el duo ha aparegut a les televisions de nombrosos països. Ells
es troben còmodes tant actuant en auditoris de música clàssica com en estadis amb 18.000 espectadors al davant.
El seu somni compartit és fer arribar la música clàssica a un públic més ampli i més jove.
Aleksey i Hyung-ki es van conèixer amb dotze anys, a l’escola de música Yehudi Menuhin, a Anglaterra, i des de
llavors han estat amics i col·laboradors. L’any 2004, seguint les passes de referents com Victor Borge i Dudley
Moore, van crear el seu trencador espectacle A Little Nightmare Music, i des d’aleshores han actuat com a duo, com
a solistes i amb orquestres de cambra i simfòniques en molts dels més prestigiosos escenaris i festivals del món.
A Big Nightmare Music és la bogeria d’Igudesman & Joo a escala simfònica. Quan Igudesman & Joo actuen amb una
orquestra simfònica, el malson assoleix proporcions èpiques! Ells són sempre massa grans per a qualsevol escenari...
Però ara imagina’t Igudesman & Joo al País de les Meravelles, just després d’haver-se cruspit aquell pastís que fa
augmentar de grandària qui se’l menja... Un pensament inquietant? Vet aquí Big Nightmare Music!
L’espectacle inclou música de Mozart, Rachmàninov, Bach, Strauss, Vivaldi, Beethoven, Igudesman, Joo... És el
primer cop que Igudesman & Joo actuen a Barcelona: una ocasió excepcional per conèixer aquests dos artistes
genials i gaudir del seu brillant i divertidíssim espectacle.

PALLASSOS SENSE FRONTERES és una associació sense ànim de lucre fundada el 1993 a Barcelona per
professionals voluntaris de les arts escèniques que té com a objectiu principal atendre la infància que pateix
les conseqüències de guerres i desastres naturals acompanyant-los emocionalment amb el “riure”
i la comicitat universal, eix central de les seves intervencions.

“«Un petit malson musical» com a títol és molt poc apropiat, Hyung-ki i Aleksey són un SOMNI... Aneu a veure’ls!”
Sir Roger Moore, actor
Eva Muñoz, periodista i escriptora

Abona’t a la nova temporada 2015-2016 de
Simfònics al Palau
Carmina Burana

Inacabada de Schubert

La Cinquena de
Txaikovski

Star Wars i grans cors
de cinema

Un americà a París

Italiana de Mendelssohn

Festival de valsos i
danses

Romeu i Julieta

Tangos amb Pasión
Vega
Quadres d’una exposició

