EL PALAU DE LA MÚSICA DANSA AL RITME DE L’ESPECTACLE
MULTIMÈDIA “CASUAL CONCERT & LOUNGE”
Amb l’Orquestra de València, Díaz, Aparisi, Christensen, Prats i el Dj
Tavaroli
Dijous, 15 de març. 20.00 hores. Sala Iturbi i Vestíbul dels tarongers
La Sala Iturbi i el Vestíbul dels Tarongers seran els escenaris on el públic
podrà gaudir de l’espectacle multimèdia “Casual Concert & Lounge”,
protagonitzat per l’Orquestra de València amb la direcció d’Oliver Díaz, actual
director musical del Teatre de la Sarsuela de Madrid i, que comptarà amb la
presència de l’actor Juanjo Prats com a conductor i el solista de violí Jacobo
Christensen. “En vespres de la nostra festa gran, hem dissenyat un espectacle
audiovisual, festiu i musical que farà del Palau, un Palau en dansa”, ha afirmat
la regidora de Cultura i presidenta del Palau Glòria Tello. “Ja és la tercera edició
d’este exitós Casual Concert & Lounge, que entronca directament amb eixe
Palau Obert en el qual estem treballant, per acostar a tots els públics al Palau
des de la màxima qualitat i innovació”. D’esta manera el coreògraf Toni Aparisi i
alumnes del Conservatori Superior de Dansa de València sorprendran els
assistents amb música relacionada amb el ball d’obres de grans compositors
com l’”Obertura 1812” de Txaikovski, “Introducció i rondó capritxós” de SaintSäens, “Aires bohemis” de Sarasate, “Danses hongareses núm. 1, 5 i 6” de
Brahms, “Una nit a la Muntanya Pelada” de Mussorgski i les “Danses
polovtsianes” d’”El príncep Igor” de Borodin. Hi haurà una Il·luminació especial i
ballarins per tota la Sala Iturbi, interactuant amb el públic. I després el Hall dels
Tarongers i Cafeteria estaran oberts al públic, per a escoltar i ballar amb el Dj
Gianluca Tavaroli, mentre es pren alguna cosa i es xarra amb els músics de
l’Orquestra.
Óliver Díaz ha dirigit orquestres com la New Amsterdam Symphony,
Filharmònica Russa o la Sibiu Philharmonic Orchestra. Ha treballat en teatres
d’òpera com el Campoamor, La Zarzuela, Real, Gran Teatre del Liceu i La
Maestranza. Jacobo Christensen obté, amb només tretze anys, el primer premi
en el Concours International de Jeunes Musiciens Crescendo a Ginebra.
Després del seu concert de presentació al Palau de la Música el 2013, amb
l’Orquestra de València, la crítica el qualifica de “més que un prodigi”. Toni
Aparisi és intèrpret, coreògraf i director d’obres de dansa contemporània. Ha
rebut tres premis Max, on a més ha estat nominat com a millor intèrpret en set
ocasions. Juanjo Prats ha desenvolupat el seu treball en el món audiovisual
presentant i dirigint programes de ràdio i televisió. També ha participat com a
guionista i actor per a sèries de televisió. Des de finals dels anys 80 treballa
com a actor en més de trenta muntatges teatrals.

