Cicle temporada de Clàssica 2015
L’Espai de Música és una proposta de l’entitat TRES QUARTS PER CINC QUARTS-(Associació
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 que “encara no sap que la música clàssica li agrada”.

Clàssica&Tango: DUO GERHARD. Violoncel i piano.
En aquest CONCERT DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA, presentem un recorregut per
l’espai i temps a través de músiques estretament vinculades a la dansa i d'un instrument que hi està més
vinculat que no pas ho sembla: el violoncel. Aquest viatge parteix de la icònica Suite número 1 de Bach,
pedra angular d’aquest repertori, i passa per la inspirada Suite Popular Espanyola de Falla i
l’emocionant Gran Tango de Piazzola. Aquesta selecció ens mostra com ha evolucionat la manera en què
els autors han captat l’essència de les danses que les inspiren, així com la manera en què han sabut
portar el moviment de la dansa a la veu del violoncel.

ANA LAURA IGLESIAS: Violoncelista.
Master of Arts per la Royal Academy of Music of London en Interpretació del Violoncel al
2014, titulació a què accedeix sota el mecenatge de la la Fundació María Cristina Masaveu Peterson, i
després d’haver-se graduat al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha actuat recentment
en espais com la Fundación Botín de Santander, la Sociedad Filarmónica de Avilés, la Fundación Museo
Evaristo Valle, Fundación Olivar de Castillejo o el Regent Hall de Londres, i col·labora habitualment amb
orquestres com la Simfònica Verum o la Ljubljana International Orchestra Academy.

MARIO MORA: Pianista.
Graduat al 2013 amb Matrícula d’Honor i Premi Extraordinari al millor recital a la Royal Academy of
Music, on va cursar el Master of Arts amb el professor Pascal Nemirovski, amb el patrocini de Krein
Scholarship i Santander Universities UK. Ha estat guanyador de més de 30 premis nacionals i
internacionals de piano, i manté una intensa tasca concertística actuant a Austria, Canadà, Xina, França,
Itàlia, Regne Unit i Espanya. És professor del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

Diumenge 21 de juny de 2015 a les 19 h. (*)
JARDINS DE CAN SUMARRÓ, C/Barcelona, 144. L’HOSPITALET
(*) IMPORTANT.- Els socis i simpatitzants de TRES QUARTS PER CINC QUARTS tindran un
descompte del 50%, (8 €). Imprescindible presentar aquest full en taquilla.
Organitza:

Patrocina:

