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Jazz Noces de Fígaro al Conservatori del Liceu
L’òpera de Mozart com no l’has escoltat mai abans

Barcelona, 7 de febrer de 2018

Gaudiu d’un dels cims del repertori operístic com no l’heu escoltat mai abans! El

Conservatori del Liceu us presenta  Jazz Noces de Fígaro, una òpera diferent

sorgida de la ment de  Paco Mir, integrant del grup Tricicle i director teatral, que

permetrà l’experiència de viure aquesta obra de Mozart unida amb el millor jazz. 

Els propers dies 21 i 22 de febrer, arriba una de les produccions més esperades

de la temporada actual Liceu Cambra, i que suma al prestigi de la tradició lírica del

Conservatori la seva vocació multidisciplinària per oferir una experiència única al

públic de la ciutat: una versió diferent i sorprenent de Les noces de Fígaro amb els

alumnes  del  Departament  de  Cant  del centre  i  amb  el  gran  al·licient  d’estar

acompanyats d’un trio de jazz, també format per estudiants del Conservatori, i d’un

actor que en conduirà l’argument. 

El guió original i direcció general d’aquest projecte al voltant  d’un personatge tan

fonamental en la història de la lírica, com és aquest sevillà sorgit de la ploma de

Beaumarchais,  anirà a càrrec de Paco Mir, amb una àmplia trajectòria que inclou

dos  premis  Max,  la  producció  de  diverses  sèries  de  televisió  i  campanyes  de

publicitat, així com la direcció de nombroses obres de teatre. La direcció musical

anirà  a  càrrec Jaume  Vilaseca,  professor  del  Conservatori,  que  ha  realitzat

l’adaptació jazzística de la música de Mozart.

Els concerts es realitzaran a l’Auditori del Centre Superior de Música del Liceu

(c/ Nou de la Rambla, 88), una de les millors sales del seu tipus de Barcelona. Per a

més informació i venda d'entrades visiteu el web:

Concert – Jazz Noces de Fígaro (21 de febrer):
http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-jazz-noces-figaro

Concert – Jazz Noces de Fígaro (22 de febrer):
http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-jazz-noces-figaro-1
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