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Dissabte 25 de gener de 2020

Música

"Desconcerto", amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà

Tot comença quan s’obre el teló i els músics són atrapats per sorpresa, a l’espera del
Director d’orquestra. Cada un es presenta, fent una versió d’un mateix clàssic de
Mozart, però amb les característiques musicals de diferents països i continents. Un
cop arriba el Director, s’inicia la lluita entre el que ell vol i el que vol l’orquestra: el
repertori de la partitura original versus les variacions i la improvisació. Entre
disciplines i baralles, persecucions i venjances, enmig del caos i l’anarquia, aflora
l’amor dins l’orquestra...

Després de Concerto a Tempo D’Umore, Desconcerto continua amb la línia
d’apropar el gran públic a la música clàssica a través d’una experiència única, en
trobar-se el ritme i l’expressivitat del teatre gestual, la delicadesa dels autors clàssics
i la virtuositat de la seva interpretació. Tot, ple d’imaginació i humor.

Autor i director artístic

Jordi Purtí

Director orquestra

Diego Miguel-Urzanqui

Orquestra

1r Concertino: Naeon Kim

Violí 1r: Nacho Lezcano, Natalia Klymyshyn, Cecília Burguera

Cap de violins 2n: David Sanmartí

Violí 2n: Tamara Caño, Sergi Ruíz

Cap de violoncels: Queralt Garcia

Violoncel: Carles Coll Bardés

Principal violes: Tigran Yeritsyan

Viola: Mónica Cruzata

Principal contrabaixos: Dmitry Yaroslavtsev

Durada aprox.

file:///


75 min

CRÍTIQUES

“S’hi pot anar amb tota la família; ningú en sortirà decebut, i tots i amb un somriure
(sovint d’incredulitat) al rostre.”

Jordi Bordes (Recomana.cat)

“Un espectacle còmic i musical que va des de Mozart fins a U2 passant pel
“Thriller” de Michael Jackson, amb coreografia inclosa.”

Marta Pich (Regió7)

Horari | 18:00

Preu | general, 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada
a través www.auditoricastellar.cat; 10 €/entrada a partir de 10 entrades. Menors de
12 anys: 6 € compra a taquilla, 5 € compra anticipada, 4 € famílies nombroses o
monoparentals

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música gener-maig 2020
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