
Este dijous, a partir de les 00.21 hores

À PUNT MÈDIA RETRANSMET DOS CONCERTS DE L’ORQUESTRA DE
VALÈNCIA AMB LA QUARTA DE MAHLER I “EGMONT” DE BEETHOVEN

Dimarts, 6 de juliol. Palau de la Música

À Punt  Mèdia  Televisió  retransmetrà  este  dijous,  a  partir  de  les
00.21  hores,  dos  concerts  en  diferit  de  l’Orquestra  de  València,
interpretats en l’abonament de tardor del Palau de la Música de València.
En  concret  serà  la  Simfonia  núm.  4  de  Gustav  Mahler,  del  passat  23
d’octubre i que va comptar amb la presència de la soprano Marina Monzó,
així com “Egmont” de Ludwig van Beethoven, el 22 de desembre, amb la
soprano Ofelia Sala i el narrador Ignasi Vidal. Els dos concerts van ser
dirigits pel mestre Ramón Tebar. Estaran disponibles A La Carta en el web
https://www.apuntmedia.es/musica/.

Es  tracta  de  la  tercera  vegada  que  la  televisió  pública  valenciana
retransmet un concert de la programació del Palau de la Música, i el tercer dels
compromisos  de  l’acord  de  col·laboració  signat  entre  l’Organisme  Autònom
Municipal del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (OAM) i
la Societat Anònima de mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana
(SAMC).

Tal com ha manifestat la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la
Música, Gloria Tello, amb esta nova acció de l’acord de col·laboració "podem
acostar de nou la música a les llars dels valencians i les valencianes, i a més,
amb dos dels més importants programes de l’Orquestra de València del nostre
abonament de Tardor». Així mateix, Tello ha destacat que este conveni amb À
Punt Mèdia “ens ajuda a visibilitzar la nostra orquestra, el nostre professorat i la
programació que estem fent amb tanta il·lusió”.

El  director  d'À  Punt  Mèdia,  Alfred  Costa,  ha  manifestat  que  “la
retransmissió  per  À  Punt  d’estos  magnífics  concerts,  respon  a  l’esperit  de
col·laboració que recull el conveni entre la televisió pública valenciana i el Palau
de la Música de València, en un moment difícil per al sector cultural”. “Felicitem
el Palau i l’Orquestra de València”, ha afegit Costa, “per haver mantingut en les
condicions més adverses una oferta musical de gran qualitat, un treball artístic
que oferim ara a la nostra audiència”.

D’esta manera, la ciutadania ha pogut veure a través de l’ens autonòmic,
el concert extraordinari de l’Orquestra de València amb motiu del 9 d’octubre,
dirigit  per Ramón Tebar,  així  com el  recital  de piano de Joaquín Achúcarro
dedicat a José Iturbi. A més, també es va retransmetre de manera virtual el
festival multicultural “Feretes i cançonetes”, desenvolupat a l’Espai Tarongers
del mateix Palau de la Música.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que “una
vegada més l’Orquestra de València pot arribar a la ciutadania mitjançant la
televisió pública, i a més amb dos concerts de gran qualitat que no oblidem van
ser interpretats en plena pandèmia, i que ara podrà gaudir també el públic que
no va poder assistir en aquelles circumstàncies”.

https://www.apuntmedia.es/musica/

