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Dissabte 24 d'octubre de 2020

Dansa

"Projecte Beethoven: any 2020", amb l'Orquestra de Cambra
Terrassa 48

Ludwig van Beethoven: compositor, director, pianista i, per sobre de tot, músic. Un
músic que va viure a cavall del XVIII i XIX amb tota la vivència social i cultural
que això comporta. La seva música i evolució musical va arribar a cotes a les quals
molts músics no van aconseguir arribar fins molts anys després de la seva mort.

Aquest 2020 és l’any de celebració dels 250 anys del seu naixement, i també un any
marcat per la gran incertesa sanitària arreu del planeta. Això ens ha dut a recuperar
un dels fets més normalitzats en la seva època: l’adaptació per a cordes d’obres
importants del moment i originalment escrites per a formats instrumentals més
grans, cosa que permetia poder escoltar aquesta música a qualsevol espai i indret i
amb formats instrumentals més fàcils d’aconseguir.

Us presentem un programa amb el seu Concert per a piano núm. 1 i la Simfonia
núm. 1.

Autoria

Ludwig van Beethoven

Direcció

Quim Térmens

Intèrprets

Quim Térmens: concertino-director

Pere Bartolomé

Judith Ortega

Humbert Rovira

Maria Perera

Aleix Puig

Gerard Purtí

Irantzu Zuasti
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Núria Mesalles

Albert Romero

Josep Bracero

Guillem  Cabré

Núria Padrós

Manuel Martínez

Sebastian Forest

Daniel Ligorio: piano

Durada aprox.

60 min

COMPRA D'ENTRADES

*La cita prèvia per a l’atenció presencial a la taquilla de l’Auditori s’haurà de
concertar trucant al 93 714 40 40 i demanant per la Regidoria de Cultura, o bé a
www.castellarvalles.cat/entradesauditori.

Horari | 20:30

Preu | general, 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada;
10 €/entrada a partir de 10 entrades

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat i de la Diputació de
Barcelona

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

http://www.castellarvalles.cat/entradesauditori
/14374/equipament/16/

