La Jove Orquestra Nacional de Catalunya inaugura el cicle Estiu al Palau, que consta de set concerts
08/07/2019 - Palau de la Música Catalana

El proper divendres, 12 de juliol (Sala de Concerts, 20 h), la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) inaugurarà el cicle
Estiu al Palau, corresponent a la temporada 2019-20 del Palau de la Música Catalana, amb una selecció de La bohème de
Giacomo Puccini. Sota la batuta del seu director titular, Manel Valdivieso, acompanyaran la jove orquestra els solistes escollits
de la primera Acadèmia d’Òpera de la JONC, que interpretaran fragments de l’òpera del compositor italià. David Selvas n’ha fet
la dramatúrgia i la direcció d’escena.

Els dies 23 i 24 de juliol, en coproducció amb el GREC Festival de Barcelona, la companyia de circ contemporània Circa
Contemporary Circus presentarà a la Sala de Concerts del Palau (20 h) el seu espectacle En Masse. Els acròbates estaran
acompanyats pel tenor Hans Jorg Mammel i els pianistes Miquel Villalba i Jordi Masó. La companyia presentarà un original
apropament a La consagració de la primavera d’Stravinsky i al Viatge d’hivern i El cant del cigne de Schubert, des del
llenguatge de la dansa acrobàtica, sota la direcció visionària de Yaron Lifschitz.
El cicle continuarà els dilluns del mes d’agost amb quatre recitals de piano a la Sala de Concerts (20 h). Els protagonistes del
teclat seran Daniel Ligorio (05/08/19), amb un programa dedicat a Debussy i Falla; Juan Pérez Floristán (12/08/19), amb
Quadres d’una exposició de Mussorgski i obres de Ligeti i Beethoven; Martina Filjak (19/08/19), guanyadora del Concurs
Internacional Maria de Canals de Barcelona 2008, amb obres de Rameau, Palestrina, Franck, Bach–Busoni, Schumann i
Liszt–Donizetti, i, finalment, Evgeny Konnov (26/08/19), guanyador del Concurs Internacional Maria Canals de Barcelona 2018,
amb obres de Beethoven, Stravinsky, Txaikovski i Rachmàninov.
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