CONCERT LÍRIC

“NU”

Aquest dibuix a llapis de la Patrícia i la seqüència fotogràfica de la portada “Calidoscopi”, són obra d’ADOLF

El concert es realitza com un acte més de celebració dels 25 anys de carrera
de l’ADOLF, i dins les activitats de la Festa Major de Valldoreix 2012
Podeu trobar tota la informació, fotografies i llibre de visites a www.adolf.cat

Cantant: Patrícia Sendra
Pianista: Manuel J. Ruiz
Rapsòdia: Marga Martín (VBall de Poetes)
Assessorament escènic: Llorenç Serrahima (VBall de Poetes)

22 de setembre de 2012 a les 20 hores

ADOLF taller d’art

Col·laboren

Organitzen
PATRÍCIA SENDRA
MANUEL J. RUIZ SEGARRA
VBall de Poetes
MARGA MARTÍN
LLORENÇ SERRAHIMA

c/ Pere Mas, 17 - Valldoreix

Entrada gratuïta
FESTA MAJOR DE VALLDOREIX

“Vos adoro estimat,
els vostres favors, són grats al meu cor...”

Programa
Primera part
1. “V’adoro pupille” Ària de Cleopatra. Òpera “Julius Cèsar” de
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
2. “Ridente la calma” Cançó de W. A. Mozart (1756-1791)
3. “Dans un bois solitaire” (“En un bosc solitari”) Cançó de W.
A. Mozart
4. “Bester jünling” (“Preuat empresari”) Ària de l’òpera “L’Empresari”
de W. A. Mozart

Segona part
5. “Ständchen” (“Serenata”) Lied de Franz Schubert (17971828)
6. “La dama d’Aragó” Cançó popular de M. García Morante
(1937)
7. “Mariagneta” Cançó popular de M. García Morante
8. “L’Invitation au voyage” Lied d’Henri Duparc (1848-1933)
amb lletra de Charles Boudelaire (1821-1867)
9. ”Vinyes verdes” Cançó d’Eduard Toldrà (1895-1962) amb
lletra de Josep Maria de Sagarra (1894-1961)

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.
MANUEL J. RUIZ SEGARRA
Neix a Alpens (Barcelona). Inicià els seus estudis musicals a Caldes de Montbui
i els finalitzà al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona,
aconseguint el Premi d’Honor del Grau Superior de Piano, a partir del mestratge
de Pere Vallribera i Cecilio Tieles.
Actualment profunditza en l’acompanyament vocal i el repertori cambrístic amb
l’Angel Soler. És repertorista de Cant dels alumnes d’Enriqueta Tarrés, Oriol
Rosés i Meritxell Olaya al Conservatori del Liceu. Col·labora habitualment amb
el Cor i l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu (de Billy, Attle, Weigle, Kopylov,
Schneider, Boder, Vicket, Ortega, Pérez Batista) i treballa en la direcció i
representacions de La Petita Flauta Màgica, Allegro Vivace, Guillem Tell i Hänsel
i Gretel. Pianista privat de Josep Carreras, Pilar Jurado i Sergi Giménez en la
preparació de l’espectacle Bel Canto Cinema.
Actúa en recitals públics junt als artistes i amics Ramón Contreras, Carlos Cosías,
Rocío Martínez, Joan Martín-Royo, Maribel Ortega, Sergi Jiménez, Mònica Cjalej
i Pierfrancesco Fiordaliso (violí).
VBall de Poetes
Grup de rapsòdia fundat a Valldoreix al 2009. Des del primer moment s’ha dedicat
a dissenyar i presentar espectacles de poesia basats en la paraula, les imatges
i la música, incloses cançons i dança. Reciten poesia de tota mena, pròpia i
de diferents autors, en català i en altres llengües. Actuen fonamentalment a
Valldoreix i a més col·laboren periòdicament amb altres persones i associacions
culturals i artístiques per difondre la poesia.
Avui ens acompanyen dos dels seus membres:
Marga Martín, actriu formada a la companyia de teatre Fila Zero, membre del Cor
de Gospel de Sant Cugat i primera veu femenina titular de VBall de Poetes.
Llorenç Serrahima, actor format als Tallers de la Sílvia Servan, ex-membre de
Fila Zero, director de la companyia de teatre Comic Llar, membre de la companyia
+Sarsuela i veu masculina titular de VBall de Poetes.

