MÚSICA CLÀSSICA
Daniel Ligorio
Homenatge a Enrique Granados
Considerat per la crítica i el públic com un dels pianistes de més projecció del panorama
internacional, Daniel Ligorio ha ofert recitals sol i amb orquestra a les sales i als festivals més
prestigiosos d'arreu del món, amb un gran èxit de crítica i de públic. Ligorio, a més d'una tècnica
esplèndida, mostra una gran sensibilitat en les seves interpretacions. D'unes partitures romàntiques
de les quals exposa amb nitidesa i transparència.
Els premis com a pianista i component de diferents grups de cambra li han obert les portes a
importants gires de concerts tant a Europa com a Amèrica, i acaba de fer una gira per diferents
ciutats xineses. Ha gravat diferents discs sobre Manuel de Falla i l'últim sobre Enric Granados
Works for piano. Ha col·laborat amb el Quartet Brodski, el Quartet de la Gewendhause de Leipzig,
el Quartet de Praga, el Quartet Pezze Italià i, al nostre país, amb l'Orquestra Simfònica de Sevilla,
de Màlaga i l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola.
En aquesta ocasió, presenta un concert monogràfic d'Enric Granados en el marc del centenari de la
mort de l'excepcional pianista i compositor lleidatà.
La proposta del concert inclou les Danses espanyoles i els Valsos poètics, Escenes romàntiques i
l'Allegro del Concert Op. 46.

Diumenge 19 de febrer del 2017 a les 19 h.
Preu: 16€ (50% de descompte presentant aquest full)

Auditori BARRADAS: Rbla/Just Oliveras, 56. L’HOSPITALET. (Metro L-1)
L'Espai de Clàssica és una proposta de l’entitat TRES QUARTS PER CINC QUARTS - (Club UNESCO de L’H) i de
l’AUDITORI BARRADAS, i neix amb la voluntat de dur a l’Hospitalet una oferta de Música Clàssica amb un aire
diferent, unint la qualitat amb una mirada fresca cap a aquest art, amb la voluntat d’atraure el públic.
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