MÚSICA CLÀSSICA
Ibèria: Els paisatges de la meva cançó
Indira Ferrer
La soprano Indira Ferrer i el castanyolista Carlos Murias acompanyats al piano per Manuel Ruiz
ofereixen un recital a ritme de viatge a través de les diferents músiques de la península Ibèrica,
fent del públic el seu millor passatger.
Indira Ferrer ha cantat com a solista al Palau de la Música Catalana, al Gran Teatre del Liceu, a
l'Auditorio Ateneo de Madrid, al Tuttlingen Auditorium d'Alemanya, a Santa Maria del Fiore a
Itàlia, al Teatre Nacional de Cuba... Carlos Murías, per la seva part, és periodista, professor i
llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. S'ha format, a més en
dansa clàssica i contemporània i estudià castanyoles amb José de Udaeta i Emma Maleras.
Finalment, Manel Ruiz, al piano, és Premi d'Honor de Piano pel Conservatori Superior de Música
del Liceu de Barcelona. Treballa com a repertorista a la Càtedra de Cant d'Enriqueta Tarrés i
també

amb

la

soprano

Meritxell

Olaya

en

el

Conservatori

del

Liceu.

El repertori inclou cançó espanyola, sarsuela, cançó lírica cubana i gènere cançó catalana amb
un caràcter didàctic. Entre peces, i a manera de pinzellada, s’explica al públic l’origen, els estils i
les diverses èpoques musicals per les que van passant. Interpreten a Soler, a Rodrigo de
Yradier, a Montsalvatge, Toldrà, Morera, tradicionals catalans, passant per Granados, Lorca,
Falla, Sorozábal, Torroba, Serrano, Guerrero i Lecuona... creuant rius, ponts i mars sonors,
plens d’harmonies noves i lluminoses.

Diumenge 11 de febrer de 2018 a les 19 h.
Auditori Barradas: Rbla/Just Oliveras, 56. L’HOSPITALET (Metro L-1)
Preu: 15€ (50% de descompte presentant aquest full)
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.
Organitzen:

Amb el suport de:

