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12è. Concert de Música Simfònica per a Cobla
Vent del Nord

Cobla Simfònica Catalana

Si són varis els vents que bufen a Catalunya, té més persistència el que l'anomenem
Tramuntana, o sigui Vent del nord. Un vent de gran influència en el país, com l'influx que de
certa manera rep la cultura catalana. Els compositors de la música de casa nostra sovint no
són aliens als efectes del vent, i qui ha titulat aquest concert, també pot rebre els efectes
d'aquest oratge tant català.
El programa que presentem es compon de solvents partitures com les de: Ricard Lamote de
Grignon, Agustí Borgunyó, Francesc Basil, Fèlix Martínez Comín, Jordi Lara i
Manuel Oltra. Uns compositors clàssics de molt prestigi i altres més moderns d’indiscutible
solvència.
L'actuació del jove pianista Carles Marigó, emergent entre tot el talent de les noves figures
de la música catalana, és un valor afegit en aquest un programa en el qual destaca la qualitat
dels compositors que l'integren i la participació de la destacada Cobla Simfònica Catalana
amb Marcel Sabaté al capdavant.

Excursió musical a París
RECORDEU: Canvi de dates

http://www.sabadellmesmusica.com/news/201306/
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L'excursió musical a París per assistir a l'òpera
Aïda ha canviat les seves dates. Les noves dates
són del 27 al 30 d'octubre de 2013.

NOTA IMPORTANT
Resten 7 places. Podeu adreçar-vos als llocs
indicats més avall.

Òpera Bastilla
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Sabadell, més Música
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333
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