Teniu entre mans el nou cicle de concerts de la temporada 18-19 amb la convicció que segueix essent un excel·lent aparador de les noves generacions
d’intèrprets del nostre país i una satisfacció poder certificar, un any més, com
aquestes avancen amb empenta sense defallir per poder escollir el bo i millor
de propostes, totes d’una qualitat altíssima.
Una desena de propostes diverses amb l’objectiu, un cop més, d’abraçar diferents estils i el màxim de la varietat musical, una tria que impulsi el talent que
va emergint en el paisatge musical del nostre país que segueix essent una de
les eines més necessàries per a la vitalitat musical, sense la qual tots aquests
músics joves tindrien molta dificultat a accedir a les programacions habituals
i, d’altra banda, la mateixa entitat posa a l’abast del seu públic la possibilitat
de descobrir el seu talent en la flor de la joventut.
En aquesta edició, veureu que hi ha algunes novetats a la categoria clàssica,
els anomenats com a concerts Pro per a perfils més consolidats, i a més,
incloem una coproducció amb el Traveling Light Film Photography; una col·laboració amb l’Institut de Cultura Italià i la primera residència de música antiga
del programa EEEmerging a Torroella de Montgrí, un programa europeu
dissenyat per donar suport als joves conjunts professionals emergents, juntament amb el Centre Cultural d’Ambronay (França); Universitat Nacional de
Música de Bucarest (Romania); el prestigiós Internationale Händel Festival de
Göttingen (Alemanya); l’institut d’investigació Arts Ramovs de Liubliana (Eslovènia); la Fundació Ghislieri de Pavia (Itàlia); el Centre de Música Antiga de
Riga (Letònia); el Center for Early Music de York (Anglaterra), i amb el suport
de la Fundació Banc Sabadell.
Us animem, un any més, a formar part d’aquest cicle amb el vostre impuls i
amb la vostra dedicació constant perquè la música arribi a tothom. Gràcies
per la vostra dedicació i que vagi de gust!
Albert Bou i Vilanova
President de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

Fes-te’n soci!
Si us agrada la música...
feu-vos soci i tindreu els següents avantatges:
Invitació per assistir a la Festa de JM Torroella de Montgrí i a dos concerts
del Festival triats per l’organització.
El 25% de descompte en el preu de les entrades de la resta dels concerts
del Festival de Torroella de Montgrí.
Preferència compra entrades, abans que es posin a la venda per al públic
en general.

TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ESTARTIT

L’entrada gratuïta al Cicle de Concerts de la Xarxa de Musiques.

Del 28 d’octubre de 2018 al 28 d’abril de 2019

Informació prèvia de totes les activitats que organitza Joventuts Musicals
de Torroella de Montgrí.
El 10% de descompte a IberCamera Girona.
El 10% de descompte a tots els concerts de l’Auditori Espai Ter.

Quota mínima anual: 58 euros
Menors de 18 anys: 50% de descompte en els preus de les entrades

La venda de les entrades
es farà al lloc mateix del concert,
30 minuts abans de començar.

PREU SOCIS
: GRATUÏT
PREU NO SO
CIS 10 €

Alumnes de l’EMMT més un acompanyant: GRATUÏT

Per a qualsevol dubte i més informació adreceu-vos a:
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
C/ d’Onze de Setembre, 2 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. +34 972 760 605 | info@jmtorroella.cat

CINE PETIT - TORROELLA MONTGRÍ

CINE PETIT - TORROELLA DE MONTGRÍ

AUDITORI ESPAI TER - TORROELLA DE MONTGRÍ

AUDITORI ESPAI TER - TORROELLA DE MONTGRÍ

DIUMENGE 28 I OCTUBRE I 19h

DISSABTE 15 I DESEMBRE I 19h

DIUMENGE 27 I GENER I 19h

DIUMENGE 3 I MARÇ I 19h

RUMORUM ENSEMBLE

IGNASI CAMBRA

VOX HARMONICA

Clàssica Pro. Recital piano

Clàssica. Versió semi-escenificada

Els Rumorum Ensemble es crea en el marc de la formació dels seus
membres en la coneguda i prestigiosa Schola Cantorum de Basilea (Suïssa). Un dels resultats d’aquesta formació és que, juntament amb repertoris medievals
coneguts i estimats, el conjunt aporta noves composicions i improvisacions informades
històricament en els programes dels seus concerts. Una visió sense precedents i un so
individual en l’àmbit de la música antiga de forma honesta, fresca i històrica.

Vox Harmònica és un ensemble vocal que interpreta música antiga
dels segles XVI i XVII. Aquí proposen obres de Monteverdi posades al
dia amb una estètica i una temàtica totalment contemporànies. És la història de
sis personatges que busquen la seva mitja taronja en un apassionant i divertit joc
de cites en línia.

DISSABTE 3 I NOVEMBRE I 22h

Un dels nostres pianistes més internacionals, escollit per Maria
João Pires per formar part del seu projecte de promoció de joves
intèrprets, ofereix un recorregut musical que va des de la Polònia de Chopin
fins a la Rússia de Rakhmàninov, tot passant per les meravelloses estacions de Txaikovski. Tot i que aquests tres compositors són coneguts fonamentalment per les seves
obres pianístiques de gran format, en aquest recital ens centrarem en la seva cara més
íntima a través de miniatures que, en molts casos, ens aproparan a l’univers de cada
compositor de manera molt personal.

THE JAZZCARE QUARTET

Programa:
Obres de F. Chopin, P. Txaikovski i S. Rakhmàninov

DALIA QUARTET

Clàssica Pro. Cambra

Aquest quartet de corda ens convida a un viatge que abraça gairebé
dos segles des de l’escriptura contrapuntística de Bach, passant per la
finalitat còmica d’Haydn fins a les melodies romàntiques amb un cert gust
popular de Brahms. Un repertori cambrístic per explorar estètiques que només un marc com
el quartet de corda, íntim i amb un grau molt alt de complicitat, fa possibles.
Programa: Obres de J. S. Bach, J. Haydn, J. Brahms

LA SALA - TORROELLA DE MONTGRÍ

Antiga. Residència Eeemerging

Programa:
C. Monteverdi: selecció d’obres

Jazz. Swing. Ball

La música, la fotografia i el cinema del 1930 es trobaran amb la complicitat d’una nit de swing i ball... T’ho perdràs?
Amb la col·laboració del Traveling Light Film Photography, la trobada internacional
per a fotògrafs de cinema.

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA - L’ESTARTIT

AUDITORI ESPAI TER - TORROELLA DE MONTGRÍ

DIUMENGE 16 I DESEMBRE I 12h

DIUMENGE 17 I FEBRER I 19h

POL OMEDES 5ET

Cuartetto di Cremona

CINE PETIT - TORROELLA MONTGRÍ

Jazz

DIUMENGE 25 I NOVEMBRE I 19h

D’entre els músics més sorprenents i inquiets de la nova generació,
el trompetista i compositor Pol Omedes és una de les revelacions més
estimulants de l’escena catalana. Ho ha deixat palès amb la multitud de projectes de recorregut que ha liderat. Un d’aquests projectes és el de Pol Omedes with strings
(Mallorca, Fresh Sound New Talent, 2016), que enguany s’està presentant arreu d’Europa. La
banda assimila la tradició jazzística sense que això suposi un prejudici per donar una visió
personal i concreta dels estàndards, i s’obre també a les composicions pròpies.

ANNA URPINA
I EVA DEL CAMPO

Clàssica. Barroc

La violinista Anna Urpina ens proposta un concert basat en l’esplendor
de l’època barroca. L’acompanya, en aquesta aventura sonora, la versàtil i coneguda clavicembalista Eva del Campo per interpretar obres de
l’època daurada del barroc que s’endinsaran en les sonoritats més sorprenents.
Programa:
Obres de H. I. F. von Bieber, G. F. Haendel, Elisabeth Jacquet de la Guerre,
Elisabeth Jacquet de la Guerre, Arcangelo Corelli

Programa:
Estàndards i composicions pròpies
Entrada lliure

Clàssica Pro · Cambra

El Quartet de Cremona va ser fundat el 2000 durant un període
d’estudis a la Accademia Stauffer de Cremona. Va perfeccionar els
seus estudis amb Piero Farulli i amb Hatto Beyerle, i ràpidament es va establir com una
de les agrupacions de cambra més interessants de l’escena internacional. Entre els
recents premis rebuts destaca la nominació als International Music Awards 2015 en la
categoria de música de cambra.
El Quartet de Cremona ha estat elegit com a representant del projecte “Friends of Stradivari”.
Programa:
G. Puccini, L. v. Beethoven, B. Bartok

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA - L’ESTARTIT
DIUMENGE 28 I ABRIL I 12h

MAGALÍ SARE QUINTET
Jazz d’autor

Magalí Sare presenta el seu àlbum de debut, Cançons d’amor
i dimonis. Tot i que li encanta explicar històries i ficar-se dins la
pell de personatges imaginaris, moltes de les cançons segueixen el
fil de les seves experiències personals. D’una manera transparent, a vegades massa
crua i també metafòrica, la Magalí ens explicarà aquestes experiències tant en anglès
com en català.
Programa:
Cançons compostes per Magalí Sare
Amb la col·laboració EMD L’Estartit.
Celebració de la Diada de Sant Jordi. Entrada lliure

