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“Cambra al Palau” en l’històric edifici gòtic

EL GRUP “PERCUSSIÓ I +” OMPLIRÀ L’ALMODÍ DE RITMES DE
PERCUSSIÓ I CORDA RELACIONATS AMB MÚSICA LLATINOAMERICANA

DEL SEGLE XX

Diumenge, 29 de setembre 11.30 hores. Almodí

“Percussió i +” és el grup valencià format pels percussionistes Lluís Osca
i Josep Furió i els violinistes Lluís Osca i Joan Andreu Bella, els tres primers
professors  de  l’Orquestra  de  València,  que  interpretaran  este  diumenge  a
l’Almodí  un programa sorprenent,  molt  variat  i  rítmic relacionat  amb música
llatinoamericana del segle XX de percussió i corda, combinant instruments com
la marimba, el vibràfon i el violí.

Es tracta de la nova cita del cicle “Cambra al Palau” del Palau de la
Música en l’històric edifici gòtic i el públic assistent podrà escoltar “Quijote en la
Puna”  de  Guillo  Espel,  “Cafe  1930”,  “Nightclub  1960”  i  “Libertango  d’Astor
Piazzola,  “Toccata”  d’Anders  Koppel,  “Atlas-Pumas”  de  Gabriela  Ortiz  i
“Tendresa” del compositor valencià i membre del Grup Amores, Jesús Salvador
“Chapi”.  Prèviament,  l'actor  Tonino  Guitián  presentarà  el  concert  al  públic
assistent.

Les pròximes cites d’este cicle seran en octubre el dia 2 amb el violinista
Jacobo  Christensen,  el  violoncel·lista  David  Apellániz  i  el  pianista  Carlos
Apellániz,  el  17  amb Piaccere  dei  Traversi  integrat  per  la  soprano Carmen
Botella  i  el  Consort  de  flautes  travesseres  del  Renaixement,  el  30  amb  la
soprano María Bazal i  Carlos Apellániz. En novembre actuaran el 10 el Trio
Iturbi format pel violinista Fernando Pascual, el violoncel·lista Jorge Fanjul i el
pianista Óscar Oliver, el 13 amb el violoncel·lista Mariano García i el pianista
Jorge Nava, el  27 amb la flautista María Dolores Vivó, la viola Pilar Marín i
l’arpista Luisa Domingo,  el  30 amb SOVBQ, format pels trompetistes Javier
Barberá i Raúl Junquera, el trompa Santiago Pla, el trombón Rubén Toribio i el
tuba David Llácer i, conclourà la present edició el 4 de desembre amb Daniel
Binelli  Quinteto,  format  pel  bandoneó  Daniel  Binelli,  el  violinista  Enrique
Palomares, el violoncel·lista Gustavo Nardi, el trombó Rubén Toribio, la baix
María Inés Rojas, la cantant Analía Bueti i els ballarins Pilar Álvarez i Claudio
Hoffmann.


