Rèquiem de Fauré a Montserrat

Diumenges de música i silenci a Sant Benet de Montserrat
Del 27/01/2019 al 09/06/2019
El cicle de concerts 2019 a Sant Benet de Montserrat és coordinat per Teresa
Forcades
Els concerts del cicle Música i silenci comencen amb 10 minuts de silenci
introduits per un breu text. Al final hi haurà un col·loqui entre els músics i els
assistents. L'horari dels concerts és a dos quarts de cinc de la tarda.
El cicle compta amb músics d'arreu i d'estils diferents, i sempre seguirà un mateix
patró. Així, abans del recital, es comença fent deu minuts de silenci i es llegeix un
petit text introductori. Un cop acabi el concert, el públic assistent pot prendre part
d'un col·loqui amb els artistes convidats.
Clourà el cicle el repertori musical dels alumnes de l'aula de cant Cante Diem de
l'Escola de Música i Dansa d'Esparreguera (EMMDE). Dirigits per Alícia Prieto
faran les delícies dels amants de Gabriel Fauré, interpretant el seu
famós Rèquiem.
27 gener
Svetlana Tovstukha, violoncel, i Mercè Sanchis, orgue
Obres de Bach
17 febrer
Assumpta Mateu veu i Oriol Romaní clarinet
Improvisacions sobre cançons tradicionals i dels intèrprets
17 març
Enric Arquimbau, dient i Emili Brugalla, piano
La Música callada de Frederic acompanyada de poesia espiritual
7 abril
MuOM- Ecstatic Voices, cant difónic
Veus guturals que evoquen els sons de les profunditats de la terra i delicats
sobretons que connecten amb el cel
26 maig
Mireia Peñalver, violoncel i Jacob Eriksen, electrónica
Peça per a violoncel, electrànica i monestir
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9 juny
Aula de Cant Cante Diem de l'EMMDE . Alícia Prieto (directora)
Rèquiem de Fauré
Més informació a monestirsantbenetmontserrat.com
Monestir de Sant Benet de Montserrat. Carretera de Monistrol a Montserrat, km.
10.

Documentació
Concerts Monestir de Sant Benet de Montserrat - 662Kb - PDF

Data de l'esdeveniment:
Diumenge, 9. juny 2019 - 16:30
Cal inscripció prèvia?:
No
Preu:
0.00€
Carrer 2, 6
08784
Piera
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