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“NU”

CONCERT LÍRIC
Soprano: Patrícia Sendra
Rapsoda: Marga Martin

Pianista: Lluís Avendaño

El concert es realitza com a cloenda a l’exposició “Col·lectiva de Nu”, amb 33 obres de 22 artistes

25 de setembre de 2011 a les 20 hores
Organitzen

ADOLF taller d’art

PATRÍCIA SENDRA

c/ Pere Mas, 17 - Valldoreix

patric111111@hotmail.com

Entrada gratuïta
FESTA MAJOR DE VALLDOREIX

LLUÍS AVENDAÑO
ave21kla@hotmail.com

ADOLF - www.adolf.cat

Col·labora

Del seu cos, l’amor , els sentiments …
tot un paisatge és el “Nu”.

Programa
1. “Du bist die ruh” (Tu ets la pau). Lied: Schubert; poema: Rückert
“Tu ets la pau, el repòs, la suau enyorança,
T’adoro plenament amb desig i dolor.
Solament tu, vius dins els meus ulls i en el meu cor.
Entra i tanca darrera teu les grans portes,
que empenyen un altre dolor en el meu pit.
Els meus ulls reposen envaïts del teu resplendor.
Tot és plenitud, tot és plenitud!
2. “Chanson d’amour” (Cançó d’amor) de G. Fauré, poema A.
Silvestre
3. “Images” de Debussy. II Quadern. Piano sol
4. “Clair de Lune” (Clar de lluna). Lied: G. Fauré; poema: Paul Verlaine
5. “Cançó de l’oblit”. Lied o cançó: E.Toldrà. Poema de J. Garcès
6. “Zeffiretti lusinghieri” (Gentils angelets bufadors)
Ària de Ilía de l’òpera “Idomeneo rei de Creta”. de W. A. Mozart
Lletra: Giambattista Varesco
“Cap el meu estimat, voleu,
Oh! gentils angelets bufadors,
I dueu-li que l’adoro,
que per a mi guardi son noble cor.
I vosaltres, plantes i flors sinceres,
que ara eixugueu les meves amargues llàgrimes,
dueu-li que amor més estrany,
mai no n’heu vist sota el cel.

7. Sonata. Antonio Soler. Piano sol
8. Presentació de la llegenda de Lakmé
Ària de Lakmé. Òpera “Lakmè”. L. Delibes
“Allà ve, la jove hindú, filla de Parias!
Quan la lluna juga entre les grans mimoses,
els grans llorers rosats somnien dolces coses.
Ella passa silenciosament i rient a la nit.

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.

