
També hi participarà el viola David Fons

L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA I BEATRIZ FERNÁNDEZ ESTRENEN EN EL
FESTIVAL ENSEMS “THE MIND AND THE HEART” DE SANZ-BURGUETE

Dijous, 13 de maig. Palau de la Música

L'Orquestra  de  València,  sota  la  direcció  de  Beatriz  Fernández
Aucejo, torna a participar en el Festival Ensems, amb un concert dins de
l'abonament de Primavera del  Palau de la  Música,  en el qual  es podrà
assistir  a  dos  estrenes.  D'esta  manera,  l’Auditori  de  les  Arts,  serà
l'escenari on s'escoltarà, demà divendres a les 19.30 hores, l'estrena a
Espanya de “Grafiti” de la compositora sud-coreana Unsuk Chin, així com
l'estrena absoluta de “The Mind and the Heart, per a orquestra simfònica”
d'Enrique Sanz-Burguete, obra encàrrec de l'Institut Valencià de Cultura.

The Mind and the Heart (La ment i el cor) d'Enrique Sanz-Burguete, és
una obra que es fa ressò del clima emocional causat per la pandèmia, que ha
posat de manifest la vulnerabilitat de la societat. La presidenta del Palau de la
Música, Gloria Tello, ha valorat la presència de formació simfònica valenciana
en el  festival,  i  ha destacat  “la  versatilitat  del  professorat  de l'Orquestra de
València per a enfrontar-se a qualsevol tipus de repertori”. En este sentit,  el
director del Palau, Vicent Ros, ha incidit en “el suport que any rere any donem
al Festival Ensems, i a la música dels nostres compositors contemporanis”. En
el  programa  de  demà  també  es  podrà  escoltar  el  “Concert  per  a  viola  i
orquestra”  de  Krzysztof  Penderecki,  que serà  interpretat  pel  músic  valencià
David Fons.

Beatriz Fernández Aucejo ha estat al capdavant de diverses orquestres
nacionals i internacionals com la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein,
Mendelssohn Symphony Orchestra i Europa Chor Akademie, entre altres. Ha
realitzat  estudis  de  perfeccionament  de  direcció  d'orquestra  juntament  amb
Soler, Genoll, Ferran, Esquerre, Galduf, Cervera Collado, Aprea, Gülke, Traub,
Daus, Pehlivanian, Saglimbeni i Tabachnick a l'Acadèmia Chigiana (Siena), així
com a l’Académie Festival d'Ais de Provença amb la directora d'escena Katie
Mitchell i la directora d'orquestra M. Susanna Mälkki. En l'actualitat és directora
artística i musical de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.

David Fons ha actuat amb orquestres com l’EUYO, l’OCV o el Collegium
Instrumentale i  ha treballat  amb mestres com Ayo, Chumachenco, Menuhin,
Ashkenazy, Maazel i Mehta. Ha participat en els principals festivals de música
de càmera espanyols, francesos i italians com a membre del Trio Rebec, Duo
Palomares-Fons,  Naght  Trio  i  com  a  col·laborador  del  Beethoven  Kalvier
Quartett, V430 i Ensemble de Cadaqués.


