
LA DIRECTORA FINESA MÄLKKI DEBUTA AL PALAU DE LA MÚSICA AMB 
LA LONDON SYMPHONY I LA QUINTA DE SIBELIUS
També Müller-Schott interpretarà el concert per a violoncel d’Elgar

Dissabte, 14 d’abril. 19.30 hores. Sala Iturbi

La London Symphony Orchestra  torna demà dissabte  al  Palau de la
Música de València,  després de sis  anys d’absència.  La formació simfònica
britànica  serà  dirigida  per  la  brillant  directora  finesa  Susanna  Mälkki,  que
debuta  al  Palau  i  que  és  Principal  directora  convidada  de  Los  Ángeles
Philharmonic, titular de la Helsinki Philharmonic Orchestra i que esta temporada
ha tornat a dirigir a la Filharmònica de Berlín. En la primera part del concert es
podrà escoltar el Pelléas et Mélisande, op. 46 (A la porta del castell, Intermezzo
i La mort de Mélisande) de Jean Sibelius i continuarà amb el cèlebre Concert
per a violoncel i orquestra d’Eward Elgar, que és una obra del gran repertori de
caràcter intimista amb moments d’enorme brillantor i virtuosisme tècnic.  Serà
interpretat  pel  concertista  internacional  Daniel  Müller-Schott,  que  toca  el
violoncel  de Matteo Goffriller  “Ex Shapiro”,  construït  a Venècia en 1727.  La
segona  part  estarà  protagonitzada  per  la  Simfonia  núm.  5,  també de  Jean
Sibelius.

  
La  versatilitat  i  repertori  de  Susanna  Mälkki l’han  portada  a  dirigir

orquestres  simfòniques  i  de  cambra,  conjunts  de  música  contemporània  i
teatres d’òpera de tot  el  món. En 2017 va debutar amb London Symphony,
substituint Gergiev. Pròximament actuarà amb la Filharmònica de Nova York i
com  a  directora  d’òpera,  acaba  de  debutar  en  el  Wiener  Staatsoper  amb
Dantons Tod de von Einem, dirigida per Köpplinger. 

La London Symphony Orchestra va ser creada en 1904 per un grup dels
millors músics de Londres i és un col·lectiu musical autogestionat que es basa
en la complicitat i la col·laboració artística. Continua sent propietat dels seus
membres i té un so característic que emana del zel i el virtuosisme d’estos. És
orquestra resident en el Barbican Centre, a la City de Londres, on fa setanta
concerts simfònics a l’any, i du a terme altres setanta concerts en gira per tot el
món. L’orquestra treballa amb una família d’artistes que inclou els més grans
directors: Sir Simon Rattle com el seu director musical, Gianandrea Noseda i
François-Xavier Roth com a principals directors invitats, Michael Tilson Thomas
com a director llorejat i André Previn com a director emèrit.

Müller-Schott  ha  sigut  convidat per  llegendàries  formacions  com  la
Berliner  Philharmoniker  (Gilbert);  Filharmònica  de  Nova  York  i  Boston
Symphony  (Dutoit);  National  Symphony  Orchestra  (Eschenbach).  És  invitat
habitual  de  la  City  of  Birmingham  Symphony,  Philharmonia  i  London
Philharmonic,  entre  moltes altres.  En 1992,  va guanyar  Primer Premi  en  el
Concurs Txaikovski de Moscou.


