CONSERVATORI DEL LICEU – ACTIVITATS DESTACADES MES DE MAIG

CICLE LICEU CAMBRA
Concert: Giorgi Latso
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Cicle: Liceu Cambra
Direcció: Conservatori del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88, 08002, Barcelona
Data: 24/05/2017
Horari: 20h
Preu: 10€
Número de telèfon: 93 327 12 00
Pàgina web: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-giorgi-latso
Artistes: Giorgi Latso, piano
Descripció:

Imatges i capricis
La marcada personalitat d’un dels pianistes del moment en la seva madura i profunda comprensió del gran
repertori europeu. Una cita ineludible amb les lectures de Beethoven, Chopin i Debussy que la crítica ha
qualitat “de referència”.
Liceu Cambra concentra el millor del piano amb la visita del gran intèrpret georgià. El seu recital és dels
esdeveniments pianístics de la temproada, en el qual exposarà al públic de Barcelona la sensilibitat i
profunditat genuïna que, barrejada en la justa mesura amb una precisió tècnica cristal·lina, l’han dut a la fama
a través dels grans noms del repertori clàssic fins a Debussy. Descobreix la “bellesa transcendent” del que,
segons ha confessat, s’emmiralla en els grans del piano com Sofronitsky, Lipatti, o el mateix Rachmaninoff.
Programa:
F. Liszt
Mephisto - Walz núm. 1 “El ball a la taverna del
poble”
L. van Beethoven
Rondo a capriccio en Sol major, op. 129

F. Chopin
Polonesa-fantasia en La bemoll major, op. 61
C. Debussy
Images, primer llibre

CICLE LICEU JOVE
Concert: Orquestra Simfònica
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Cicle: Liceu Jove
Direcció: Conservatori del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88, 08002, Barcelona
Data: 25/05/2017
Horari: 20h
Preu: Gratuït
Número de telèfon: 93 327 12 00
Pàgina web: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-orquestrasimfonica-1
Artistes: Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu; Manel Valdivieso, director;
Marevna Ortega, piano.
Descripció:

El mes de maig, ja proper al final de curs, hi haurà un darrer concert de l’Orquestra Simfònica amb les obres
que són treballades en un intens període d’assaig i aprenentatge del gran repertori simfònic, entre les que
destaca el Concert per a piano núm. 5 de L. v. Beethoven. Aquesta obra representarà una oportunitat de donarse a conèixer en el gran repertori orquestral per la que fou Guanyadora del Premi Extraordinari en
Interpretació del Conservatori l'any 2016, la pianista Marevna Ortega.
L’Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu és una formació simfònica que reuneix els alumnes del
centre diverses vegades l’any per a treballar i aprofundir en el gran repertori orquestral de totes les èpoques.
L’orquestra ha actuat a les sales més emblemàtiques de Barcelona com són l’Auditori del Conservatori del
Liceu, el Palau de la Música, l’Auditori i el Gran Teatre del Liceu, en concerts memorables que han deixat
testimoni de l’excel·lència i la qualitat dels seus membres.
A la vegada, l’Orquestra és una eina pedagògica al servei del programa Acadèmic del Conservatori, que posa un
èmfasi especial en la pràctica musical de Cambra i Orquestra, i serveix de suport i impulsor dels programes
d’Òpera, als Tallers d’Escena Lírica, als Laboratoris de Música Contemporània i, en definitiva, a tota l’activitat
concertística del Conservatori.
L’orquestra ha estat dirigida en programes simfònics o d’òpera per Mestres com Salvador Mas, Antoni RosMarbà, Joan Albert Amargós, Josep Caballé-Domènech, Rubén Gimeno i molts altres, i amb directors d’escena
com Fabià Puigserver, Joan Anton Sànchez, Rafel Duran i Paco Azorín i ha enregistrat per a Ràdio i Televisió i
també per a discogràfiques com Harmonia Mundi i Columna.
Concert per a piano núm. 5 Op. 73, L. van Beethoven
Marevna Ortega, piano (Guanyadora del Premi Extraordinari del Conservatori 2016)
Obres obres de N. Rimsky-Kórsakov i C. M. Von Webber.
Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu
Manel Valdivieso, director

JAM SESSIONS
Jam Session: Emilio Martín & Alumnes del Conservatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cicle: Liceu Jam Sessions
Direcció: Conservatori del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88, 08002, Barcelona
Data: 04/05/2017
Horari: 21h
Preu: Gratuït
Número de telèfon: 93 327 12 00
Pàgina web: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/jam-session-emilio-martin
Artistes: Emilio Martín, contrabaix (Premi Extraordinari del Conservatori 2016) i alumnes del
Conservatori del Liceu
Descripció:

El compromís del Conservatori del Liceu amb l’excel·lència i la motivació dels estudiants s’exemplifica també en
les oportunitats que reben els alumnes guanyadors dels Premis Extraordinaris del Conservatori de poder donarse a conèixer al públic encapçalant els cartells de la programació realitzada en les diferents sales del centre.
Les nostres clàssiques jam sessions també rebran, doncs, la visita del que, en aquest cas, fou guanyador del
Premi Extraordinari d’Interpretació en l’especialitat de Jazz i Música Moderna el passat curs 2015-2016 després
de ser seleccionat pel seu departament i superarla fase final, el contrabaixista Emilio Martín. Martín dirigirà
aquesta jam com ho estan fent molts professors del centre al llarg del curs, al costat d’altres estudiants del
Conservatori.
El músic canari entrà al Conservatori del Liceu el 2012 quan fou becat per la Fundació de Música Ferrer-Salat i
està construint una sòlida trajectòria, tot actuant amb l’Orquestra Sinfónica de Tenerife, la Big Band de Canarias
o amb músics com Dick Oatts i Kike Pedromo.
Emilio Martín ha rebut classes de Horacio Fumero, Martín Léiton i David Mengual, i ha participat en
masterclasses amb Cristian McBride, Richard Bona, Anthony Jackson, Dave Holland, Chick Corea i Joe Lovano.

Jam Session: Vic Moliner & Alumnes del Conservatori
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Cicle: Liceu Jam Sessions
Direcció: Conservatori del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88, 08002, Barcelona
Data: 11/05/2017
Horari: 21h
Preu: Gratuït
Número de telèfon: 93 327 12 00
Pàgina web: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/jam-session-vic-moliner
Artistes: Vic Moliner, contrabaix, i alumnes del Conservatori del Liceu
Descripció:

El professor del Conservatori del Liceu Vic Moliner ens presenta una nova jam session al Cafè del Conservatori.
El jove baixista representa una nova generació de músics de jazz a Catalunya caracteritzats per una profunda
inquietud pels diferents estils i facetes de la creació. Músic apassionat i incansable, crea i investiga a través de la
interpretació, amb el duo Verd i Blau i altres formacions de tota mena, però també amb la composició, la
pedagogia i la producció de projectes amb Clara Peya, Pau Brugada o Germà Negre, entre d'altres.
Vic Moliner acaba de publicar el seu tercer disc com a líder, compositor i lletrista, Vic Moliner - ARA, però ha
gravat i col·laborat amb cantants i artistes de la talla de Joan Colomo, Núria Graham, Carles Dénia, Ernest
Crusats, Mariona Castillo.
Actualment toca regularment amb els grups The Gramophone Allstars Big Band, el Xavi Torres Trio, Clara Peya i
Pau Brugada, i més esporàdicament l’OBC, la Cobla Sant Jordi, Joan Rovira, Maceo Parker & Girona Jazz Project,
Néstor Giménez Quartet, Alessio Arena, el Quartet Mèlt, Maria Rodés i Laia Vehí entre molts altres. També ha
enregistrat com a baixista i/o contrabaixista multitud de discs amb artistes com The Gramophone Allstars, Chet
Jones, Alessio Arena, STN!, Verd i Blau, Clara Peya, Cançons de la Veritat Oculta, Smoking Bambino, Gonzalo Del
Val, Salva López o Punto de Rocío.
Recentment ha obtingut el Primer Premi al Dutch Jazz Competition amb el Xavi Torres Trio.

Jam Session: Bill McHenry & Alumnes del Conservatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cicle: Liceu Jam Sessions
Direcció: Conservatori del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88, 08002, Barcelona
Data: 18/05/2017
Horari: 21h
Preu: Gratuït
Número de telèfon: 93 327 12 00
Pàgina web: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/jam-session-bill-mchenry
Artistes: Bill McHenry, saxòfon i Alumnes del Conservatori del Liceu
Descripció:

El saxofonista nord-americà Bill McHenry ja ha compartit alguns moments musicals inoblidables al Conservatori
del Liceu. Amb ell vam viure fos dues temporades una gran nit del Festival Internacional de Jazz de Barcelona
amb el pianista revelació del moment i professor del Conservatori Marco Mezquida. Mezquida en deia: “És molt
inspirador i crec que té un so fora del comú, un lirisme i una inventiva sofisticada, sempre sincera i profunda. És
un poeta de veritat que, sense focs d´artifici, ha desenvolupat un discurs inventiu, intel·ligent i humorístic
connectat amb un coneixement profund d´allò que toca.”
No et perdis el retorn de Bill McHenry, col·laborador insígnia de Paul Motian i Los Guachos de Guillermo Klein, a
la penúltima de les jam sessions del Cafè del Conservatori, ja una institució de la nit barcelonina i l’escena
jazzística de la ciutat comtal. Cada dijous, el millor jazz al Conservatori del Liceu amb un solista de luxe
acompanyat dels estudiants del centre.

