Sabadell
Dia: 10 de maig

Lloc: La Puríssima
Adreça: Via Massagué, 21
Ciutat: Sabadell
Hora: 6 de la tarda
Venda d'entrades a taquilla a partir
de mitja hora abans.
Preu de l'entrada: 12 Euros

Esplugues de
Llobregat
Dia: 12 de juny
Lloc: Església de Sta. Magdalena
Adreça: Plaça Pare Miquel, 1
Ciutat: Esplugues de Llobregat
Hora: 9 del vespre
Venda d'entrades a taquilla

L'Auditori
Dia: 16 de maig
Lloc: Auditori
Adreça: Carrer Lepant, 150
Ciutat: Barcelona
Hora: Dos quarts de 8 del vespre

Compra entrades

Festival
Internacional de
música Pau Casals
Dia: 23 de juliol

Lloc: Auditori Pau Casals
Adreça: Av. Palfuriana, 34
Ciutat: El Vendrell
Hora: 10 del vespre

web del festival

Elisenda Carrasco, de cara a la
celebració del XXVè aniversari, ens
proposta un programa que mostra una
mirada actual a la música sacra, a partir
d'obres d'autors d'aquest segle, tots ells
actius com a músics, directors i
compositors.
Una
primera
part
unitària
amb
l'obraSanctus Missae, de Josep Vila i
Casañas i
una
segona part
calidoscòpica, amb obres de compositors
d'orígens culturals diversos: des de la
propera Itàlia a la Manila més
desconeguda; o des de la sonoritat
inequívoca d'Hongria a l'estimulant ribera
del
Brasil.
Totes elles divergents en el tractament
del llenguatge musical però amb un eix
vertebrador comú : la música sacra.
La
majoria
d'aquestes
obres
seran interpretades
per
primera
vegada a Catalunya i a l'Estat
espanyol.

Nou CD: Obral coral
de Joan Manén
Lieder Càmera sempre ha tingut una
especial dedicació a la música del nostre
país.
Gairebé
tots
els
seus
enregistraments són íntegrament de
música catalana. Aquesta vegada no
podia
ser
una
excepció.
Un enregitrament que recull l'obra coral
de
Joan
Manén.
Aquest projecte ha estat una coproducció
de Lieder Càmera i l'Associació Joan
Manén, amb el segell "La mà de guido"
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