
TORNA  AL  PALAU  DE  LA  MÚSICA  GERGIEV  I  LA  SIMFÒNICA  DEL
MARIINSKI AMB LES ENTRADES ESGOTADES DES DE FA SETMANES
Amb el virtuós rus del piano Daniil Trifonov

Dissabte, 9 de març. 19.30 hores. Sala Iturbi

Torna demà dissabte a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València
el  mestre  Valery  Gergiev,  al  capdavant  de  la  seua  formació,  l’Orquestra
Simfònica del Teatre Mariinski de Sant Petersburg. Es tracta d’un concert que
ha suscitat  molta expectació,  ja que les entrades es van esgotar des de fa
setmanes. Des que debutara al Palau el 1994 amb l’òpera "Ivan el Terrible" de
Prokófiev, Gergiev ha dirigit  en 14 ocasions a l’auditori  valencià.  Dirigirà un
programa del gran repertori romàntic amb el preludi de l’òpera “Lohengrin” de
Richard  Wagner,  el  Concert  per  a  piano  i  orquestra  núm.  1  de  Serguéi
Rakhmàninov amb el virtuós del piano Daniil Trifonov i, la Simfonia núm. 5 de
Piotr  Ilitx  Txaikovski.  Precisament  compositors  que van dirigir  a  la  formació
russa al llarg de la seua trajectòria artística.

Valery Gergiev és director artístic i general del Teatre Mariinski i de la
seua orquestra, una de les formacions musicals més antigues de Rússia. L’han
dirigida entre altres, Berlioz, Wagner, Von Bülow, Txaikovski, Mahler, Nikisch,
Rakhmàninov,  Mravinski  o  Temirkànov.  Va  ser  director  principal  de  la
Filharmònica de Rotterdam i director principal de la London Symphony. Des de
2015 és director titular de la Filharmònica de Munic. Treballa regularment amb
els teatres d’òpera i les orquestres més prestigioses del panorama internacional
com la MET, filharmòniques de Berlín, París, Viena, Nova York i Los Angeles,
les orquestres simfòniques de Chicago, Cleveland, Boston i San Francisco, la
Royal  Concertgebouw  d’Amsterdam  i  molts  altres  conjunts.  El  pianista  rus
Daniil Trifonov és guanyador del premi Gramophone Artist de l’Any 2016 i ha
rebut recentment un premi Grammy com a millor àlbum solista instrumental. En
esta temporada té previstes actuacions amb la New York Philharmonic, London
Symphony, Filharmònica de Berlín i Chicago Symphony, entre moltes altres.


