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 VENT DEL NORD  

 12è Concert de Música Simfònica per a Cobla  

   

 

Dia: 27 de setembre a les 21:00 hores
Teatre Principal de Sabadell
COBLA SIMFÒNICA CAT ALANA

Piano: CARLES MARIGÓ

Director: MARCEL SABATÉ

El proper dia 27  a les 9 del vespre serem testimonis d'una nova oferta de Sabadell,

m és Música. Com a cloenda de l'any  del 10è aniversari de l'entitat i també de l'11è

aniversari de la Cobla Sim fònica Catalana, es celebrarà en el Teatre Principal de

Sabadell, un extraordinari concert amb aquesta formació musical dedicada

exclusivament a la interpretació de concerts de cobla, la direcció anirà a càrrec del seu

titular Marcel Sabaté i com obra principal que clourà el concert el pianista Carles

Marigó interpretarà conjuntament amb la cobla, l'obra Rapsòdia per a piano i cobla

del mestre Manuel Oltra.

Carles Marigó és un dels destacats

pianistes emergents del nostre país, nascut a

Girona el 1986, va estudiar piano amb el

mestre Vlasdilav  Bronebetsky  a l'ESMUC

obtenint matrícula d'honor de piano i de

final de carrera. Becat pel Consell Nacional

per la Cultura i les Arts. Va ampliar estudis

en el Conservatori Tchaikovsky  de Moscou

amb Irina Plotnikova. Ha rebut classes de

mestres de renom mundial com: Nelson

Goerner, Elsa Púppulo, Elisabet Leonskaja,

Barri Douglas, Christian Sacharias, etc.

Ha participat com a solista en el Festival de Porta Ferrada, Cicle Toc & Clàssic a

l'Auditori del Palau de Congressos de Girona, el cicle de Nous Talents a l'Auditori de

Barcelona, Internatiolal Museum de Moscou, Palau de la Música Catalana, etc.

Marcel Sabaté, atès que és ben conegut per ser-ne el director titular de la Cobla

Simfònica Catalana de la nostra ciutat, no cal estendre'ns massa amb el seu currículum,

encara però hem de dir que és una de les figures més rellevants del panorama musica

actual. Ha obtingut les més altes qualificacions en la seva carrera musical: Títol

Superior de Direcció d’Orquestra amb matrícula d'Honor, Títol Superior de Composició
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i Instrumentació, Títol Superior de Piano,

Títol Superior de Música de Cambra, Títol

Superior de Solfeig i Acompany ament, Títol

Superior de Flabiol i Tamborí, etc. Ha

perfeccionat direcció d'orquestra durant

cinc any s al Curs Internacional de Viena

Wiener Meisterkurse, ha dirigit els concerts

finals al Wiener Koncerthaus al front de la

Vidin State Philharmonic Orquestra, la

Simfonierchester i la Simfonietta Baden, etc.

Les obres a interpretar són de: Ricard Lamote de Grignon, Agustí Borguny ó, Francesc

Basil, Fèlix  Martínez Comín, Jordi Lara i Manuel Oltra. Una bona programació que

convida a assistir-hi. Una cloenda d'aniversaris bé requereix  imaginació, esforç i

l'encert que cal per tal de guardar-ne un bon record.

Programa

Amical, de Ricard Lam ote de Grignon

El petit dansaire, de Agustí Borguny ó

Miniatures, de Francesc Basil

Tríptic de records, de Fèlix Martínez Com ín

La família Cap de Llúpia, de Jordi Lara

Rapsòdia per a piano i cobla, de Manuel Oltra

   
 

Informació i reserves
 
Sabadell, m és Música
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