
Dissabte 4 de maig • 20.00 h. • Casal Pere Capellà
CONCERT DEL QUINTET DE METALL So Brass

Dissabte 11 de maig • 21.00 h. • Casal Pere Capellà
OBRA DE TEATRE I MÚSICA:

QUÈ VAL UN VIOLÍ ?
VENDA D'ENTRADES: Ajuntament d'Algaida. Preu: 5€

Diumenge 19 de maig • 19.30 h. • Església d'Algaida
CONCERT DELA BANDA DE MÚSICA d'ALGAlDA

Diumenge 9 de juny • 20.00 h. • Església d'Algaida
POESIA CATALANA i MÚSICA

Música de Biel Oliver "Torres"

Patrocinen:
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Dissabte 4 de maig • 20.00 h. • Casal Pere Capellà
CONCERT DEL QUINTET DE METALL So Brass

Components del quintet:
Mario Navarro Molina, trompeta.
Bernat Xavier Xamena Vidal, trompeta.
Javier Sancho Oltra, trompa.
Vicente Garrido Domingo, trombó.
José Vicente Franco Landete, tuba.

Aprofitant que actualment els menbres
d'aquest quintet formen part de la
Banda Municipal de Música de Palma,
no han volgut deixar passar
l'oportunitat de gaudir i fer gaudir a la
gent de la musicalitat i sonoritat d'un
quintet de metall.
Per aquest motiu es presenten ben
il·lusionats en el seu primer concert.

REPERTORI

Quinteto núm. 1

(José Vicente Franco Landete)
Frost Fire

(Eric Ewazen)

Impresions
(Antonio Sánchez Pedro)

l·Vesf side story
(Leonard Bernstein)

Dissabte 11 de maig • 21.00 h. • Casal Pere Capellà

Què val un Violí ?

Què val un Violí?, està inspirada en una de
les obres mestres del compositor rus Igor
Stravinski. Estrenada l'any 1918, és una
peculiar revisió del mite de Faust: El diable
engana un innocent ser humà comprant-li
l'ànima a canvi de riqueses o saviesa.

Stravinski és a l'inici del seu definitiu exili de
la pàtria. Els seus amics suïssos li fan un
encàrrec que ha de ser, però, una producció
de temps de guerra, és a dir, poc costosa.
Això esperonarà el gran compositor, que
farà entrega d'una partitura que combina
set músics amb tres actors i un o dos
ballarins, amb texte del suís Charles
Ferdinand Ramuz. D'immediat la peça no
gaudí de molt d'èxit a Suïssa: Potser molts
de ciutadans suïssos, benestants i burgesos,
hi veien una crítica incòmoda al seu mode
de viure

En qualsevol cas l'obra esdevingué amb el
temps una obra de repertori que ha inspirat
múltiples muntatges teatrals. El que vos
oferirem a Algaida fa servir de text base
l'adaptació lliure que en va realitzar Miquel
Mestre l'any 2007, que inclou un personatge

més, la princesa. L'elenc d'actors queda,
doncs, així: Toni Ferragut, diable; Joan Girard,
soldat; Neus Caldentey, princesa i narradora;
Bernat Mayol, narrador. L'agrupació
instrumental està formada ad hoc per a
aquesta producció i compta amb músics
integrants de la Banda Municipal de Palma
i de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Soldat: Joan Girard
Diable: Toni Ferragut

Princesa: Neus Caldentey
Narradors: Bernat Mayol, Neus Caldentey

Violí: Sebastià Pou
Contrabaix: Philip Dawson
Clarinet: Rafel Caldentey
Fagot: Sergi Castelló

Trompeta: Mario Navarro
Trombó: Vicente Garrido

Percussió: Miquel Sebastián
Direcció: Germán Guillén

Idea: Rafel Caldentey, Bernat Mayol

OBRA DE TEATRE I MÚSICA
^ENDA D'ENTRADES "QUÈ VAL UN VIOLÍ ?":
Ajuntament d'Algaida.
Al Casal Pere Capellà (1 h. abans del concert)
Preu: 5€

Diumenge 9 de jüny • 20.00 h. • Església d'Algaida

POESIA CATALANA i MÚSICA

Diumenge 19 de maig • 19.30 h. • Església d'Algaida
CONCERT de la BANDA de

MÚSICA D'ALGAIDA
En aquests dies de crisi, paraules com
cultura o educació, semblen tenir cada
dia menys importància. A la Banda de
Música d'Algaida ens alegra poder
continuar fent una aposta ben forta cap
a ambdós conceptes atracant la cultura
musical al nostre poble i donant
I' oportunitat als nostres músics més
joves de millorar-se dia a dia.

En aquest concert, enmarcat dins el Ja
tradicional cicle Mes de Música a

Algaida, volem destacar la presència
com a solistes de Tonina Fullana,
Elisabet Verger i Guiem Mascaró, tres
dels nostres Joves músics que ens
ofereixen el seu esforç i la seva dedicació
envers la música per tal de fer possible
concerts com aquest.

La primera part acabarà amb una obra
de Verdi. El 10 d'octubre de 1813, neixia
a Roncole (Itàlia) Giuseppe Verdi, figura
cabdal en el món de la música del segle
XIX, especialment a la música operística,
fet que es segueix demostrant avui en
dia només fent una ullada a les
programacions de tots els teatres
operístics mundials. Avui podrem sentir
un petit recull de la seva obra. Ja que la
banda de música d'Algaida interpretarà
la selecció musical SempreVerdi, on
sentirem fragments de les òperes La
Traviata, II Trovattore i Rigoletto.

La segona part té un aire molt distint.
Hem seleccionat tres obres escrites
expressament per a formació bandística,
amb tres autors de gran nivell dins la
literatura musical de les orquestres de
vent i percussió, però que potser no són

tan coneguts pel públic en general, tot
i haver sentit en més d'una ocasió peces
escrites per ells.

PROGRAMA

Primera Part

FANTASIA (CARL NIELSEN)
Solista: Tonina Fullana (clarinet)

BAGHIRA (FERRER FERRAN)
Solista: Elisabet Verger (Saxofó)

THE TYPEWRITER (LEROY ANDERSON)
Solista: Guiem Mascaró

SEMPRE VERDI (GIUSEPPE VERDI)

Segona Part

A MEDIEVAL SUITE (ANDRÉ WAIGNEIN)
1. PARADE OF THE KNIGHTS
2. AIR OF THE MAIDENS

3. DANCE OF THE PEASANTS

A DISCOVERY FANTASY (JAN DE HAAN)
1. INTRODUCTION

2. BOLERO
3. RONDEAU

4. INTERMEZZO

5. FINALE

DUNCANNON OVERTURE

(JAMES D. PLOYHAR)

DIRECTOR: ANDREU JULIÀ

Concert dedicat a la poesia catalana,
amb poemes de Blai Bonet, Miquel
Martí i Pol, Joan Brossa, Damià Pons,
Miquel Bauçà, Josep Maria Llompart,
Biel Oliver "Majoral", Bartomeu
Rosselló Porcel i Guillem d'Efak.

Les músiques són de Biel Oliver
'Torres". Sempre he admirat als poetes,
i des de la meva dèria per escriure sons
he trobat en la poesia una companya

per mostrar a través de l'abstracció
del só una manera d'entendre-la.

Esper que amb aquesta proposta vos
arribi tant com m'ha arribat a mi. Avui

vespre, les veus den Tomeu Mestre,
en Biel Majoral i na Maria Rosselló
s'uneixen als necessaris Delfí Mulet

amb la guitarra, i al trio Making Trio,
per aJudar-me a fer-vos partícips
d'aquesta aventura. A tots els vull
donar les gràcies per la seva bona
disposició, i especialment a en Biel
Majoral, en Bartomeu Mestre i a
n'Antoni Artigues per dirigir la tria de
poetes i poemes tan necessaris en el
nostre camí.

BielMajoral, Veu
Maria Rosselló, Veu

BartomeuMestre, Rapsoda
Delfí Mulet, Guitarra

TRIO DE VENT:

Joan Rodríguez, Oboè
Joan Sempere, Clarinet

Sergi Castelló, Fagot

Trio de vent

"MARXA REIAL" (Biel Oliver "Torres")

"EL BUFÓ REIAL" (Biel Oliver "Torres")

Maria Rosselló i trio de vent

"La profecia" (fragment) (J.M.LIompart)
"T'arribarà la llàgrima" (J.M.LIompart)

"Estimada Marta núm. 3" (M. Martí i Pol)

"Seràs heroi d'un mapa" (Damià Pons)
"Vou-veri-nou mariner" (Guillem d'Efak)

"Comiat" (Guillem d'Efak)

"Elegia" (Joan Brossa)
Les músiques són de Biel Oliver "Torres"

Biel Majoral, trio de vent i Delfí Mulet

'Temps, temps temps" (Biel "Majoral")

"Cançó de les Il·lusions" (Biel "Majoral")
Les músiques són de Biel Oliver "Majoral"

Delfí Mulet i Biel Oliver "Torres"

Bartomeu Mestre i trio de vent

"Gaspar Hauser núm. 2" (Blai Bonet)
"Hi ha dues classes d'homes" (M. Bauçà)

"A Mallorca, durant la guerra civil"

(Bartomeu Rosselló-Pòrcel)

Les músiques són de Biel Oliver "Torres"


