
Comença este divendres amb Yaron Traub i Iván Balaguer com a solista

L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA INICIA ELS CONCERTS COMMEMORATIUS
DEL SEU 75 ANIVERSARI QUE TINDRÀ COM A COLOFÓ EL 25 DE MAIG

AMB RAMÓN TEBAR

Demà el Mozarteum Salzburg i Hager interpreten Mozart i Beethoven 

Dimecres, 25 d’abril. Palau de la Música

L’Orquestra de València complirà el proper 30 de maig, 75 anys d’intensa
activitat  simfònica  des  que  fera  el  seu  debut  oficial  al  Teatre  Principal  de
València  el  30  de  maig  de  1943,  dirigida  pel  seu  titular  en  aquell  moment
Joan Lamotte de Grignon. La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la
Música, Glòria Tello, ha volgut remarcar esta data tan especial i anunciar que
“enguany que l’Orquestra de València està tenint el gran protagonisme tant en
la  nostra imatge de campanya general  com en la  programació,  hem volgut
afegir  un concert  extraordinari  i  un d'abonament inclòs en esta temporada de
Primavera per a realçar encara més este aniversari”. En este sentit ha afirmat
que  el  primer  d'ells  serà este divendres 27  d'abril
“que coincidix pràcticament amb el 31 aniversari del Palau, on l'Orquestra té la
seua seu i  que ha contribuït  decisivament al  seu desenvolupament artístic i
humà”,  i  el  segon  “el  25  de  maig,  que  serà  dirigit  pel  seu
titular Ramón Tebar i que serà el brillant colofó dels programes commemoratius
dissenyats per a esta data tan significativa”, ha afegit la regidora.

D'esta manera, s'iniciaran  els  concerts  amb  el  programa
d'este divendres, dirigit  per Yaron Traub, en  el  qual  intervindrà  el  solista  de
violoncel  de  la  mateixa  formació  Ivan  Balaguer,  per
interpretar Schelomo. Rapsòdia hebrea per  a  violoncel  i  orquestra.  En
la segona mitat  es  podrà  escoltar  la  Simfonia  núm.  6  “Tràgica”
de Gustav Mahler. El programa que tancarà esta celebració, del 25 d'abril, serà
el  dirigit  pel  seu  titular Ramón Tebar, on  es  podrà  escoltar  “En  busca
del más allá” del
mestre Joaquín Rodrigo, “Flos Campi”de Ralph Vaughan Williams, que comtarà 
amb la  participació  del  solista  de  viola  Santiago  Cantó  i  l'espectacular  “Els
planetes” de Gustav Holst. 

A més,  també  estan  dedicats  al  75  aniversari  el  concert  del  proper
divendres 11 de maig, també dirigit per Yaron Traub amb el Concert per a piano
núm.  21  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  amb  la  concertista
Elena Bashkirova i la Simfonia núm. 9 d'Anton Bruckner. I el de divendres 18 de
maig  dirigit  pel veneçolà Domingo Hindoyan, amb un  programa  en  el  qual
figuren  l'obertura Ruslan i Ludmillade Mikhail Glinkja, el  Concert  per
a violoncel deWilliam Walton i la Simfonia núm. 1 de Johannes Brahms.



Mozarteum de Salzburg i Leopold Hager

Com a preludi  d’estos concerts commemoratius, demà dijous visita el
Palau  de  la  Música  l’Orquestra  del  Mozarterum  de  Salzburg,  que  va  ser
fondada el 1841 i que no visita l’auditori valencià pràcticament des de la seua
inauguració, fa tres dècades. Té una activitat molt destacada en el prestigiós
Festival de Salzburg i en la seua visita a l’auditori valencià, serà dirigida pel
prestigiós mestre Leopold Hager. En el programa dos obres de gran delicadesa
i  melodia  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart:  Exsultate,  jubilate.  Motet  per  a
soprano, KV 165 (158a) i la  Missa de la coronació en do major, KV 317, que
tindrà com a cantants als membres del Cor El León de Oro i a la soprano Claire
de Sévigné, la mezzosoprano Valentina Stadler, el tenor Maciej Kwaśnikowski i
el  baix George Humphreys. També es podrà escoltar la  Simfonia núm. 2 de
Ludwig van Beethoven. Prèviament,  a les 18.45, Pablo Font de Mora Sainz
oferirà una xarrada introductòria sobre la Missa de la Coronació de Mozart.


