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Traveing

Virosi

Estrena XVI Edició
FESTIVAL 5 SEGLES DE MÚSICA de l’Eliana

Auditori Municipal
19.30 hores
Entrada: 10€
Reduïda: 8€

venda: www.elientrada.es

Probablement els virtuosos espanyols del segle
XVIII més reconeguts a nivell internacional.
Considerats uns grans virtuosos de l'oboè, tenint
un gran èxit allà per on passaven.

Intèrprets:

La Guirlande
Luis Martínez, traverso; Lathika Vithanage, violí;
Ester Domingo, violoncel; Pablo FitzGerald,
guitarra barroca; Joan Boronat, clave.

Música de:

Joan Baptista Pla (1720-1773)
Joaquín Nicolás Ximénez Brufal (1742-1791)
Giacomo Facco (1676-1753)
XVII EDICIÓ
Felipe Lluch
Joan Cabanilles (1644-1712)
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Casa de la música
19.30 hores
Entrada lliure
Aforament limitat

Un programa necessari. Dues dones Clara
Schumann i Fanny Mendelssohn, injustament a
l’ombra de dos compositors Robert Schumann i
Félix Mendelssohn. Una ocasió per a escoltar la
música de aquestes compositores que, malgrat
l’oposició de la societat de la seua època, lluitaren
per obrir-se camí.

Intèrprets:

Agnes Probst, violí; Mayte García Atienza, cello;
Kei Hikichi, piano.

Música de:

Clara Schumann
Fanny Mendelssohn
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Per què la música de J. S. Bach és tan poc valorada
entre el gran públic? Aquest viatge per la seua
música vol ser un acostament a aquesta figura
inigualable de la història de la música, i
imprescindible per a la tècnica del pianista.

Intèrprets:

Fernando Tortajada

Música de:

J. S. Bach (1685-1750)
XVII EDICIÓ

A L’ELIANA

dissabte
2 febrer
6

Covent
Garden
Sois

‘

22

Programa clàssic en el qual l'excepcional
violinista, Vasko Vassilev, interpretarà al costat de
Covent Garden Soloists els més famosos valsos i
peces típiques d'un concert d'any nou.

Intèrprets:

Auditori Municipal
19.30 hores
Entrada: 10€
Reduïda: 8€

venda: www.elientrada.es

Covent Garden Soloists

Música de:

J. Strauss (1825-1899)
G. Rossini (1792-1868)
P. Chaikovsky (1840-1893)
L. Delibes (1836-1891)
D. Shostakovich (1906-1975)
A. Khachaturian (1903-1978)
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Dolce Rima vol rendir homenatge a la
virtuosíssima cantatrice i compositora que més
libres de cantates composà al segle XVII.

Intèrprets:

Església
20.00 hores
Entrada lliure
Aforament limitat

Dolce Rima
Julieta Viñas, soprano; Laura Martínez Boj,
soprano; Xurxo Varela, viola da gamba; Paula
Brieba, tiorba.

Música de:

Barbara Strozzi (1619-1677)
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Aquarel•s
ncianes
Quartets de
cda del
Mediterrani

Selecció d'obres per a quartet, el punt d'interès
del qual serà l'obra "Renaiximent" de V. Asencio,
desconeguda, oblidada, amb accents de l'escola
nacionalista russa.

Intèrprets:

Casa de la Música
19.30 hores
Entrada lliure
Aforament limitat

Ensemble Scherzo de València
Julio Imbert, violí; Julio Pino, violí; Traian Ionescu,
viola; Bernat Tortosa, violoncel.

Música de:

Eduardo López-Chavarri (1871-1970)
Vicente Asencio (1908-1979)
Roberto Loras
Eduardo Toldrá (1895-1962)
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El València Baryton Project combina el barroc amb
la música d'avui. Destaquen les obres d'Esterhazy
de segle XVII que estan gravades en Naxos Rècords,
i altres compostes per aquest trio.

Intèrprets:

Casa de la Música
19.30 hores
Entrada lliure
Aforament limitat

València Baryton Project
Matthew Baker, baryton; Estevan de Almeida Reis,
viola; Alex Friedhoff, cello.

Música de:

Haydn (1732-1809)
Steve Zink (1978)
John Pickup (1978)
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Cоcert

de cenda

festival
XVII EDICIÓ

Cloenda XVII Edició
FESTIVAL 5 SEGLES DE MÚSICA de l’Eliana

A L’ELIANA

SEGURETAT I HIGIENE

Ús obligatori de la mascareta
i correcta utilització tot el
temps de l’activitat

Tots els assistents deuran
d’aplicar-se gel hidroalcohòlic
a les mans abans d’entrar

Es prendrà la temperatura
a l’entrada

L’accés al servei es farà de manera
individual excepte en el cas de persones
que puguen precisar assistència

Tot el recinte i el mobiliari es
netejarà i desinfectarà diàriament
abans i després de cada activitat

No es podrà accedir al recinte amb
símptomes de la COVID-19

NORMES PARTICULARS DEL RECINTE

L’entrada i eixida ha de realitzar-se
de manera gradual i ordenada

Totes les persones ocuparan la seua
cadira i evitaran moure's del lloc
que tinguen assignat

Només estarà permès alçar-se durant
l’activitat per causa justificada

Informació addicional:
• L’obertura de les portes serà 60 minuts abans de cada activitat.
• La programació d’activitats culturals es podrà descarregar en la web de l’ajuntament www.leliana.es i es podrà
dispensar per personal de l’ajuntament en els següents espais: ajuntament, biblioteca municipal i centre
sociocultural.
• Aquesta normativa podrà ser modificada en funció de les necessitats per a una millor organització o pels canvis en la
normativa preventiva sanitària per al desenvolupament de les activitats.
• La programació cultural es podrà veure modificada per canvis aliens a l’organització.
• Pel bé i seguretat de les persones s’han d’atendre totes les indicacions del personal d’organització.
• En totes les instalacions on no es puga preasignar les localitats es portarà un registre dels assistents.

XVII EDICIÓ

A L’ELIANA

Col·laboren

