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Aules d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de Barcelona

AUDICIONS ÍNTIMES ®
Tardor 2021

Concerts de cambra comentats i amb diàleg amb els músics.
Presentats per Xavier Chavarria Talarn.

Preu socis: 53€; no socis, 72€
Inscripcions obertes
Tots els concerts començaran a les 11:30. Horari d’entrada: 11:15.

Auditori CULLELL i FABRA del Centre Sant Pere Apòstol
Carrer Sant Pere més Alt, 25 (a 100 m del Palau de la Música Catalana)

AUDICIONS ÍNTIMES
Una experiència musical diferent.
Una manera més intensa de viure la música.
Concerts de cambra comentats i amb diàleg amb els músics.
Idea, coordinació i presentació: Xavier Chavarria Talarn.

Tornen les AUDICIONS ÍNTIMES!

D

esprés d’un any i mig d’impàs forçat, torna aquest
cicle de concerts de cambra, aquest format original
que acosta la gran música i els nostres millors
intèrprets al públic, i que permet gaudir de la música en
viu d’una forma completament diferent, més intensa i
amb tota l’emoció. Un cicle apte per a tota mena de
públics (ideal per a persones que volen entrar al món de
la música i no saben com!), i que durant set
temporades ha gaudit d’una gran acceptació i
d’actuacions memorables.
Els protagonistes són músics excel·lents, experimenttats i amb ganes de compartir amb el públic l’experiència
de la música i allò que els fa viure i sentir. El repertori
escollit per a cada recital és molt variat, amb joies de la
música de cambra de totes les èpoques, on cada obra té
un significat molt especial per al músic que la interpretarà.
El musicòleg Xavier Chavarria conduirà totes les sessions, amb comentaris que
permetran entendre millor tot el que sentirem i veurem, combinats amb explicacions
per part dels intèrprets, que compartiran amb els assistents la seva vivència personal
de la música, les intimitats de la interpretació i els secrets de les obres que tocaran
al recital.
I ja ho sabeu: els assistents també sou protagonistes! Durant la sessió, el públic
pot intervenir i preguntar dubtes i curiositats que sorgeixin de l’actuació dels músics
o de la música que toquen, i així establirem un diàleg altament enriquidor per a tots,
i ho convertirem en una experiència única!
Les AUDICIONS ÍNTIMES permeten fer allò que mai no es pot fer en els concerts de
format tradicional: sentir els músics de ben a prop, donar-los veu i establir un diàleg
distès i revelador amb el públic, per tal de viure i gaudir més intensament de la música.
(*) Se seguiran totes les normes de seguretat sanitària vigents en el moment de les actuacions
(aforament limitat, distància, mascareta…).

AUDICIONS ÍNTIMES. Tardor 2021
Grup A: dissabte 9 d’octubre
Grup B: dissabte 20 de novembre
Grup C: dissabte 11 de desembre

Marco Mezquida, piano
Una sessió de luxe amb un dels millors músics de jazz i
improvisadors que hi ha a l’actualitat, guardonat amb premis
de gran prestigi, i que s’ha consolidat amb actuacions
exitoses en els festivals d’arreu del món, des del Japó a
Sud-amèrica, de Nova York a Londres.
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Grup A: dissabte 30 d’octubre
Grup B: dissabte 16 d’octubre
Grup C: dissabte 23 d’octubre

Anna Tobella, mezzosoprano
Alessio Coppola, piano
Una cantant de veu poderosa i inconfusible, capaç de cantar
papers operístics de gran exigència i tessitures extremes, i
amb una extraordinària presència escènica que l’ha portat a
actuar en els escenaris més destacats del país.

Grup A: dissabte 27 de novembre
Grup B: dissabte 4 de desembre
Grup C: dissabte 13 de novembre

Quartet Calders
Júlia Álvaro i Alba Ramírez, violins
Àlex Rodríguez, viola
Miquel Felip, violoncel
Un quartet emergent, format per joves músics del país amb
un enorme talent i un futur molt prometedor.

AUDICIONS ÍNTIMES. Tardor 2021
Calendari de cada grup
Grup A

• Dissabte 9 d’octubre: Marco Mezquida, piano
• Dissabte 30 d’octubre: Anna Tobella, mezzosoprano – Alessio Coppola, piano
• Dissabte 27 de novembre: Quartet Calders (violins, viola i violoncel)
Grup B

• Dissabte 16 d’octubre: Anna Tobella, mezzosoprano- Alessio Coppola, piano
• Dissabte 20 de novembre: Marco Mezquida, piano
• Dissabte 4 de desembre: Quartet Calders (violins, viola i violoncel)
Grup C

• Dissabte 23 d’octubre: Anna Tobella, mezzosoprano- Alessio Coppola, piano
• Dissabte 13 de novembre: Quartet Calders (violins, viola i violoncel)
• Dissabte 11 de desembre: Marco Mezquida, piano
Inscripcions mínimes 66 persones per grup.

Informació i inscripcions:
AUGG BCN UB
c. Casanova, 36, entresol 2a, 08011 Barcelona
Telèfons 93 451 60 4 0 / 93 451 23 56
info@auggbcn-ub.org
www.auggbcn-ub.org
Col·laboradors:

