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 Destacat èxit de la Cobla Simfònica Catalana  

   

  

 Foto: Lluís Franco  
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En el Teatre Principal de Sabadell la Cobla Simfònica Catalana amb direcció de 

Marcel Sabaté, oferí un bon concert titulat Imatges amb commemoració del centenari 

del naixement de Rafael Ferrer autor de l’obra que porta aquest títol. Un excel•lent 

programa de música simfònica per a cobla, amb la participació especial del pianista 

Albert Guinovart i de l’actriu Fanny Bulló. Per primera vegada davant la cobla 

simfònica, Marcel Sabaté oferí el seu domini i rigor de la batuta, amb una ajustada 

correspondència d’uns professionals experimentats amb programes exigents.

 

   
   

 

La Cobla Simfònica Catalana es dedica únicament a la vessant de concerts de música 

simfònica o de lliure format. Pel que fa al concert de Sabadell, Albert Guinovart 

interpretà les dues úniques obres que ha compost per a piano i cobla, Mar i cel i la 

Rapsòdia de la Patum, que s’interpretaren a la segona part amb una esplèndida 

interpretació i un acolliment calorós del públic que omplia la sala. 

L’actriu Fanny Bulló amb la professionalitat habitual, llegí els textos de Vicenç 
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Villatoro referits a la suite de Josep Vinaròs, Segadors a Barcelona. 

Arribada la tardor, l’entitat organitzadora Sabadell, més Música ens sorprèn cada any 

amb programes de selectes partitures escrites per a cobla, habitualment amb incursió 

d’altres elements aliens a la cobla.

   

 Excursió musical a Letònia  

 Extraordinari concert de l'Orquestra Simfònica de Letònia  
   

 

  
 Del 9 al 13 de maig de 2012

 Concert amb obres de Beethoven, Mendelssohn, Prokofiev

 Ruta turística

 Més informació a: http://www.sabadellmesmusica.com
  

 

   

 Certamen Musical CIUTAT DE SABADELL  

 15 de novembre de 2011, LÍMIT de recepció d'obres  
   

 

Per primera vegada l’entitat Sabadell, més Música organitza el Certamen Musical 

Ciutat de Sabadell, per a obres de lliure format per a cobla. Patrocinen el certamen 

Ajuntament de Sabadell i CoNCA. Les Bases corresponents les podreu trobar clicant 

aquí. En aquests moments ja es reben les primeres obres. 

La data límit de recepció és el 15 de novembre de 2011 al domicili de Sabadell, 

més Música, C/ de Sant Joan, 20. 08202 Sabadell 

 

   

 10a edició del Concert de Música Simfònica per a Cobla  

 
Lliurament de premis del Certamen Musical CIUTAT DE 
SABADELL 

 

   

 

Presentació del CD La Cobla i l'Orquestra

Dia: Diumenge, 29 de gener de 2012 a les 18:30 

Lloc: Teatre Principal de Sabadell. C/ de Sant Pau, 6. 

Més informació a: www.sabadellmesmusica.com 
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Sabadell, més Música
Tel. 93 726 71 69
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell
www.sabadellmesmusica.com
 
Newsletter patrocinada per: 
 

 
 

 

  

   
Si et vols donar de baixa d'aquesta newsletter envia'ns un e-mail amb l'assumpte "Baixa" a sabadell@sabadellmesmusica.

com 
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