CONCERT LÍRIC “MOZARTMUSICANT”
Patrícia Sendra

Aquest dibuix a llapis de la Patrícia i el retrat al pastel de la portada, són obra d’ADOLF

El concert és el tercer acte que organitza ADOLF taller d’art
dins les activitats de la Festa Major de Valldoreix 2013. Podeu
trobar més informació i fotografies dels actes a www.adolf.cat

Dins d’un bosc solitari..., tot passejant....,
històries, música
Ah! dins el bosc misteriòs
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23 de setembre de 2013 a les 20 hores

Nau de Cultura de Valldoreix
c/ Sant Albert s/n

FESTA MAJOR DE VALLDOREIX

Cantant: Patrícia Sendra
Pianista: Lluís Avendaño
Rapsòdia: Llorenç Serrahima
PATRÍCIA SENDRA
Solfeig al Conservatori del Liceu, obtenint el Grau Mig de Piano. Inicià
Cant amb la cantant Teresa Garrigosa, continuà amb Francesca Roig,
cantant mezzosoprano de trajectòria Internacional. Ha participat en cursos
Internacionals de Cant, de tècnica vocal i Interpretació a Sant Cugat del Vallès,
i a Barcelona, al Curs Internacional de música Isaac Albéniz a Camprodon i
al Master-class impartits pel Catedràtic del conservatori de Basilea i cantant
Kurt Widmer i Cindee Sanner. Ha realitzat concerts lírics acompanyada de
pianistes en sales d’audicions, conservatoris, teatres, parcs i jardins. Ha cantat
com a solista al Monestir de Sant Cugat, a la Catedral de Barcelona, Santa
Maria del Mar, etc. Dins del seu repertori interpreta Àries d’òpera, Lied i
Oratori, de diferents èpoques, del Barroc fins l’Impressionisme.
LLUÍS AVENDAÑO
Nascut a Barcelona, cursa els seus estudis de piano al Conservatori Superior
Municipal d’aquesta ciutat, i realitza la carrera de piano amb el catedràtic
Miquel Farré, obtenint les mes altes qualificacions en els graus elemental,
mig i superior. Va treballar amb la professora Maria Curcio, a Londres, i als
cursos de Barcelona i Torroella de Montgrí. Primer premi en els concursos
de Vilafranca del Penedès, “juventudes musicales” de Sevilla (198O), ”Ciutat
de Manresa” (1989), i ” Xavier Montsalvatge” de Girona. Ha estat professor
de diferents Conservatoris. Les seves actuacions l’han portat per territori
espanyol i altres països, com Cambotja i Canadà. Ha actuat com a solista
amb les orquestres del Gran teatre del Liceu, Simfònica de Barcelona, Ferenc
Liszt de Budapest i orquestra mundial de Joventuts Musicals, dirigida per
Antoni Ros-Marbà.
Qualsaveu rapsodes
El duo de rapsodes Qualsaveu, format per la Marga Martín i en Llorenç
Serrahima, neix amb vocació de seguir fent de la rapsòdia un art audiovisual:
ens servim de la veu, la música i la imatge per crear instants efímers i alhora
íntims a partir de la poesia sentida i dita amb personalitat.

Programa

1. Moment musical. Lluís Avendaño
2. “Dans un bois solitaire”. En un bosc solitari jo
passejava... Lied de W. A. Mozart
3. “Oiseaux si tous les ans”. Ocells que tots els anys
deixeu els nostres oratges... Lied de W. A. Mozart
4. “An Chloe” A Chloe. Lectura de la traducció del Lied
de Mozart al cat alà. Llorenç Serrahima
“An Chloe”. Patrícia Sendra
5. Moment musical. Lluís Avendaño
6. “Ridente la calma”. Rient la calma es desperta
l’ànima. Lied de W. A. Mozart
7. “Ah! Spiegarti, oh Dio”. Ah! Explicar-te, oh Déu.
Ària d’òpera de W. A. Mozart
8. Moment musical. Lluís Avendaño
9. “Ruhe Sanft mein holdes leben”. Descansa, dorm
estimat..., té el meu retrat que et somriu... Ària de
Zaïde, de l’òpera “Zaïde”. W. A. Mozart

