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Santoral

L’Escolania, dirigida per Sir Neville Marriner
Evangeli
Arxiu de notícies
Llibres electrònics
Gira del conjunt coral montserratí i l'Orquestra de Cadaqués, que cantarà obres del P. Narcís Casanoves i l'obra
Bíblia Catalana

Somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn, amb la narració de Jordi Dauder.

Interconfessional
Abadia de Montserrat, 5 feb. 10

Enllaços
L'Escolania de Montserrat inicia dissabte una gira per Girona, Lleida i Barcelona amb l'Orquestra de Cadaqués, sota la
director del mític Sir Neville Marriner, violinista nascut a Lincoln (Anglaterra) reconegut internacionalment i guardonat
en diverses ocasions per la seva tasca realitzada en pro de la música.
Flama.info és una
agència de notícies
cristiana i catalana
que es dedica a

El programa per als tres concerts inclou tres responsoris del mestre de l'Escolania P. Narcís Casanoves i l'obra Somni

d'una nit d'estiu, de Mendelssohn. El primer tindrà lloc a l'Auditori de Girona dissabte, dia 6, a les 21h; el segon serà

transmetre notícies

diumenge, a les 19h, a l'Auditori Enric Granados de Lleida; i el tercer se celebrarà al Palau de la Música Catalana de

cristianes de tot el

Barcelona el proper dimarts, dia 9, a les 21h.

món.

Sir Neville Marriner va prendre part, com a violinista, de diverses orquestres de Londres, com la London Philharmonic
Patrocinat per

Orchestra (1952) o la London Symphony Orchestra (1956-1968), cosa que el va portar a treballar amb directors tan
legendaris com Toscanini, Furtwängler, Cantelli i Karajan. Ha estat director musical de l'Orquestra de Cambra de Los
Angeles (1969-1979), director adjunt de la Northern Symphony Orchestra (1971-1973), director de l'orquestra de
Minnesota (1979-1986) i de la SWD Rundfunk (1986-1989). Quan va ser membre de l'Orquestra Simfònica de Londres
va fundar, l'any 1959, l'Academy of St.Martin-in-the-Fields, de la que va ser concertino i, posteriorment, director
titular. Des del desembre de 1992 és el principal director convidat de l'Orquestra de Cadaqués.
Jornada de portes obertes a l'Escolania el dissabte 27 de febrer
D'altra banda, cal recordar que el proper dissabte 27 de febrer, a partir de les 10h., l'Escolania celebra la seva
cinquena jornada anual de portes obertes. Aquesta jornada festiva, que comença amb una xocolatada al polisportiu
del centre, té per objectiu preparar l'entrada de futurs aspirants i donar a conèixer l'edifici de l'Escolania de mans dels
seus hostes, els propis escolans, que faran de guies dels nois interessats i les seves famílies.
Aquell dia, doncs, es viurà una jornada especialment dedicada als nens de 6 a 8 anys que els agradi cantar, i que
vulguin viure un dia a Montserrat acompanyats per les seves famílies. Durant la visita guiada per les seves
dependències, que s'iniciarà a les 10h. i que cal confirmar prèviament al telèfon 93 877 77 67, se'ls explicarà el
funcionament del centre, com s'estructuren els estudis, el procés de selecció que han de passar abans de ser admesos
i les sortides professionals en el camp de la música.
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Opcions:

Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'agencia Flama.info o bé d'altres mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre.
Per a qualsevol dubte entreu a l’apartat contacte/suggeriments.
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