Venda d’entrades
Quartet Teixidor - Txema Martínez, poeta
«Les Set Darreres Paraules» de J. Haydn
La unió entre la música de Haydn i la poesia actual.
Una reflexió actual de les últimes paraules de Crist i el
seu sentit en el món contemporani.

A l’Oficina de Turisme de Vic a partir del dia 28 de març
Una hora abans als llocs dels concerts
Preu entrades: 10 €
Estudiants i jubilats: 5 €
Menors de 10 anys: gratuït

www.musicareligiosavic.cat
@fmrvic

@musicareligiosavic
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FESTIVAL BBVA DE
MÚSICA RELIGIOSA
DE VIC
De l’11 al 18 d’abril de 2019

Lloc: Vic, església de l’Escorial
Hora: 20.30 h / Preu: 10-5 €

17

dc.
Ho organitza:

Sabina Witt, veu i piano
«Cançons de l’ànima»

LA PIETAT
SANT DOMÈNEC
I EL CARME

Contrabaix: Manel Fortià
Clarinet i flauta travessera: Pau Domènech
La cantant i compositora catalana interpretarà peces
del seu darrer treball discogràfic que dona veu a les
dones silenciades, Les Crisàlides, i les combinarà amb
altres temes formant un repertori poètic i espiritual
exclusiu per a l’ocasió.
Lloc: Vic, església de la Pietat / Hora: 20.30 h
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dj.

Preu: 10-5€ / Col·labora: Ribermúsica

Amb el suport de:

Hi col·labora:

Conferència de Miquel Desclot

Emili Brugalla, piano - Enric Arquimbau, dient
«Música Callada» de F. Mompou

Joan Josep Mayans, cantautor
«Verdaguer» poemes musicats

Lloc: Vic, Sala Mecenes de la Casa de Convalescència
Hora: 18.00 h

Direcció escènica: Maria Pla
Un diàleg entre la música que calla i la poesia que
suggereix. Un maridatge en la més plena intimitat.

Veu i guitarra: Joan Josep Mayans
Violoncel: Eva Curtó
Violí: Adrià Garcia

«A l’entorn de la paraula ‘Rèquiem’»

Coral Cantiga - OCT 48 (Concert inaugural)
«Rèquiem» de W. A. Mozart

Poesia i música tradicional on el text s’apropa a l’arrel
dels sons d’una terra.

Direcció: Josep Prats
Una obra d’una gran intensitat i amb una càrrega emocional esglaiadora. Una obra que transmet el plany del
darrer alè d’un dels grans genis de la història.
Lloc: Vic, església de Sant Domènec

Lloc: Vic, església de la Pietat

Lloc: Vic, Museu Episcopal

Hora: 21.00 h / Preu: 10-5 €

Hora: 20.30 h / Preu: 10-5 €

Hora: 20.30 h / Preu: 10-5 €
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Alumnes i professors de l’EMVIC
Fanfàrria de Campanes

Cor Cabirol - Orquestra exalumnes de l’EMVIC
«Stabat Mater» de G. B. Pergolesi

Barry Sargent, violí - Ensemble Tramuntana
«Les Sonates del Rosari» de H. I. F. Biber

Una crida al carrer a compartir una setmana d’activitat
musical. Una tradició que ens desperta el fet musical: el de
comunicar.

Direcció: Jofre Bardolet
Uns sons que ens fan compartir i viure el dolor d’una mare
davant la mort del seu fill. Una partitura magistral que
captiva i atrapa per la seva expressivitat.

Una de les grans obres oblidades del Barroc. Una
mostra sublim del joc emocional d’un instrument i les
seves possibilitats creatives.

Lloc: Vic, plaça del Bisbe Oliba

Lloc: Monestir de Sant Pere de Casserres

Lloc: Vic, església de l’Escorial

Hora: 12.00 h

Hora: 12.00 h / Preu: 10-5 €

Hora: 20.30 h / Preu: 10-5€
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