Auditori Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6
Vilafranca del Penedès
ORGANITZA:

A BENEFICI DE:

ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

22

gener / 19 h

8€

MATEJA ZENZEROVIC
acordió
ANDER TELLERÍA
acordió

DUO DEGAS
Acordions. Recital Ballet i Pintura
El basc Ander Tellería és el brillant guanyador de la primera edició del Premi Joventuts Musicals de Catalunya
al millor intèrpret d’obra d’autor català en el marc d’El
Primer Palau. Ens presenta l’original proposta Ballet i
pintura, a duo amb Mateja Zenzerovic, un recital que
uneix la dansa i la pintura a través de la música.
Mateja Zenzerovic també ha obtingut diversos premis
nacionals i internacionals i ha actuat en diversos festivals a Alemanya i Àustria.

12

febrer / 19 h
KARLA MARTÍNEZ
piano

8€

KARLA MARTÍNEZ
1r premi 45è Concurs Joves Intèrprets de piano de Catalunya
La jove pianista nascuda a l’Havana, Karla Martínez, ha estudiat a
l’Instituto Superior de Arte de Cuba i és actualment la flamant guanyadora del 45è Concurs de Joves Intèrprets de piano de Catalunya. Ha
cursat estudis de piano als millors conservatoris del món i actualment
és la solista del “Centro Nacional de Música de Concierto” a Cuba.
Ella ens proposa un inusual recorregut per la música de piano de diversos autors i latituds, destacant una part dedicada a compositors
cubans. Un concert d’aquells que ens permetrà gaudir, i molt, del gran
piano que disposem a l’Auditori Berger Balaguer.

26

febrer / 19 h

10 €

ANDREA MOTIS
veu i saxo
JOAN CHAMORRO
contrabaix
JOSEP TRAVER
guitarra

CHAMORRO &
ANDREA MOTIS TRIO
Jazz i blues
Amb la música d’ídols de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker,
la jove trompetista i cantant barcelonina Andrea Motis porta al
costat de Joan Chamorro enlluernant al públic des del 2012, any
en el qual Quincy Jones es fixa en ella i la convida a compartir escenari en el Festival de Perelada. Després de més de set anys, la
banda és considerada com la revelació del jazz català, havent-se
convertit en un referent musical, i ja han estat sol·licitats per tocar
en els millors clubs i festivals de jazz nacionals i internacionals.

BIG MAMA MONTSE
veu i guitarra
TÒFOL MARTÍNEZ
guitarres i veu
ISAAC COLL
baix
ANDREU MORENO
bateria

BIG MAMA & QUARTET
Tarda de blues
Una gran veu del jazz i blues del nostre país aterra al Festival acompanyada en format quartet. Un concert que aproparà
molts dels seguidors d’aquesta gran artista.
Big Mama ha col·laborat amb una llarga llista de músics i porta
més de 15 discs gravats durant la seva carrera. Una cantant i
compositora que deixa un segell molt marcat allà on actua. Actualment, a part d’oferir concerts arreu, és professora de cant
a l’escola taller de Blues de Barcelona.

12

març / 19 h

10 €

26

març / 19 h

8€

AGNÈS MAURI
viola
BENEDEK HORVÁTH
piano

AGNÈS MAURI &
BENEDEK HORVÁTH
Viola i piano
La violista Agnès Mauri es presenta amb un programa imaginatiu i divers que li permet demostrar perquè és una de les nostres solistes amb més projecció del moment, acompanyada pel
magnífic pianista Benedek Horváth. Recentment guardonada al
concurs El Primer Palau, es destaca per la seva maduresa interpretativa i que ja actua arreu d’Europa en diferents festivals de
música. Cal destacar que han actuat en festivals internacionals a
Suïssa, Anglaterra i al Festival de Perelada recentment.

JOSEP MAS ‘KITFLUS’
piano
RICARD MIRALLES
piano

SERRAT
sense SERRAT
Concert a dos pianos
Un gran concert que està de gira per arreu de l’estat i que
ha tingut èxit tan de públic com de crítica musical. El propi autor de les lletres, en J. M. Serrat, els dóna tot el seu
suport artístic. Un duo de pianos a dalt l’escenari que farà
les delícies de les cançons i ritme d’en J. M. Serrat. Aquest
concert és actualment un dels més esperats a molts auditoris i programacions musicals per la seva qualitat i calidesa, al poder escoltar a la vegada dos grans pianistes.

09

abril / 19 h

12 €

30

abril / 19 h

8€

HELENA SATUÉ
violí
BERNAT PRAT
violí
LARA FERNÁNDEZ
viola
ORIOL PRAT
violoncel

COSMOS QUARTET
Del classicisme fins al segle XX
Un nou quartet de corda que està entrant amb força dins
la música clàssica del nostre país. Presenta un programa
que recorre tres segles. Des del classicisme fins el romanticisme. Un gran quartet que ja ha aconseguit un ampli
reconeixement en diferents concursos nacionals i internacionals. Cal destacar el 1r premi concurs Internacional de
Música de Cambra de Castella i Lleó i el 3r premi del concurs celebrat aquest any a Copenhagen. Arrel dels premis
el grup està convidat a actuar en diferents festivals de gran
prestigi europeu.

LEONN MEADE
ÀNGEL MOLAS
SERGIO FRUCTUOSO
VÍCTOR GONZÁLEZ
IVÓ OLLER
MARC MARTÍN
MANUEL KRAPOVICKAS
ORIOL GONZÁLEZ

14

maig / 19 h

10 €

LEONN & SPECIAL EDITION
Let’s soul!
Gran nit de Clàssics de la música Soul
amb Leonn Meade, un nova veu emergent del Regne Unit acompanyat per
grans músics de casa nostra (membres
de La Locomotora Negra, Big Band del
Maresme i Blaumut).
Escoltarem hits clàssics del Soul com
“Sittin’ on the dock of the bay”, “I’m a Soul
Man” o “Ain’t no sunshine”.

28

maig / 19 h

10 €

EDNA SEY
veu
YOLANDA SEY
veu
KATHY SEY
veu
ALBERT BARTOLOMÉ
piano i saxo

THE SEY SISTERS
Let freedom ring
Un dels més apassionants trios de veus negres femenines
que ens convida a fer un viatge musical des del gospel, el
soul i la música africana, cants amb profunda delicadesa i
emoció a través d’unes riques harmonies amb cants a capella, acompanyades pel piano i saxo pel músic Albert
Bartolomé. Amb un esperit i ànima que els corre per les
venes, aquestes germanes, originàries de Ghana, ens ofereixen un gran concert de veu al Festival. Amb la seva actuació
deixaran clars els motius pels quals se les considera una de
les formacions de gòspel amb major projecció de l’actualitat.

CRISTINA SEGURA
mezzosoprano
JOSEP SURINYAC
piano

CRISTINA SEGURA
JOSEP SURINYAC
Gala lírica
La mezzosoprano Cristina Segura proposa un recital fascinant a l’entorn del mite de Carmen, la darrera obra de
Bizet i l’òpera francesa més representada arreu, amb un
programa que inclou obres d’autors que, seguint Bizet, van
adoptar Espanya com a font d’inspiració. Va ésser escollida jove promesa del festival de Lied Life Victoria. Acompanyada pel pianista Josep Surinyac, han ofert concerts al
teatre la Zarzuela i a l’Òpera de Lausanne.

04

juny / 19 h

8€

Auditori Fòrum
Berger Balaguer

VENDA D’ENTRADES A:

Rambla Nostra Senyora, 6
Vilafranca del Penedès

ORGANITZA:

www.topticket.cat

i taquilles Fòrum Berger Balaguer
(de dijous a diumenge)

AMB EL SUPORT DE:

Agència Vilafranca
Carles Ibàñez Llorens
Tel. 938 90 64 41

www.pinnae.cat
@fundaciopinnae

www.emms.cat

c/ La Palma, 10 - Vilafranca

Tel. 93 891 55 91

