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SOMNIS DE TARDOR
Concert a Sabadell el 4 d’octubre de 2015
COBLA SIMFÒNICA CATALANA
Director
JORDI MOLINA

COR LIEDER CÀMERA
Directora
ELISENDA CARRASCO

Enguany, Sabadell, més Música, celebrem el quinzè programa de producció pròpia
interpretat per la Cobla Simfònica Catalana. Amb la voluntat de ser un referent del seu
repertori i de la música catalana en general, el concert i la formació volen il·lustrar la
vitalitat i la diversitat del gènere amb un maridatge artístic amb el també sabadellenc Cor
Lieder Càmera, una de les formacions per a veus mixtes més prestigioses del país.

S’hi interpretaran obres escrites expressament per a la combinació i altres arranjades d’un
ventall de compositors nacionals de diverses generacions, tant del segle XX com del segle
XXI, amb un especial record a Enric Morera en ocasió del 150è aniversari del seu
naixement.

I
Miniatures
- Escherzo
- La Filadora
La Garrotxa. Suite simfònica
- Camí del Santuari
- Pregària
- Himne a la Verge
- Scherzo. Dansa de la Pastoreta
- Tema guerrer i fuga temàtica

Josep Maria Vilà i Gandol

Narcís Paulís

Suite relativam
Joan Josep Blay
- Le bón vivant (Masurca)
- ¿Y el indiano?... ¡Que guapo está con la bolsa llena! (Americana)
- ¿Ernesto?... hum... ¡que bonito! (Schotis)
- Belle Marotte, la tetê de linotte (Vals)
- S’ha acabat l’absenta (Polca)

II
Goigs de Nostra Senyora de la Llibertat

Jordi Molina

Catalunya 5.714. Poema simfònic

Marc Timón

Les fulles seques. Sardana
Homenatge a Enric Morera

Enric Morera

Presenta el concert: Jordi Saura

Sabadell, més Música
Comunicació

XARXES SOCIALS
Sabadell, més Música, cada dia més a prop, de fa temps que la nostra pàgina web és una
finestra a la nostra actualitat. A aquest desig d’actualitat hi hem afegit la nostra presència
al Facebook i al Twitter

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana
No deixis de clicar m’agrada

Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA

COBLA SIMFÒNICA CATALANA
Com ja es va informar, la Cobla Simfònica Catalana ja té pàgina web pròpia.
www.coblasimfonicacatalana.cat
Feu-la vostra.

VISITEU EL PORTAL WEB
www.sabadellmesmusica.cat
Si entreu a la web podreu escoltar íntegrament el concert
"Els solistes de la cobla"
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