
SIMFÒNICA DE LA BBC, ORAMO I FRÖST INTERPRETEN A COPLAND I
LA SEUA FUSIÓ DE MÚSICA CLÀSSICA AMB EL MÓN DEL JAZZ
I les simfonies núm. 9 i núm. 6 de Xostakóvitx i Prokófiev

Dimarts, 23 d’octubre. 19.30 hores. Sala Iturbi

L’Orquestra Simfònica de la BBC protagonitzarà demà dimarts amb el
prestigiós clarinetista Martin Fröst, el segon concert d’abonament de Tardor del
Palau de la Música de València.  El  programa serà dirigit  per un dels grans
directors de l’actualitat com és el mestre finés Sakari Oramo i es podrà escoltar
el rítmic i colorista “Concert per a clarinet” d’Aaron Copland, dedicat al jazzman
Benny Goodman i que mescla motius tradicionals americans amb ritmes com el
jazz, el charleston i el boogie. D’esta manera, Fröst interpretarà este concert
escrit el 1948 amb la intenció del compositor nord-americà d’acostar el món del
jazz a la música simfònica. També s’interpretaran dos obres mestres russes
com  són  les  Simfonies  núm.  9  i  núm.  6  de  Dmitri  Xostakóvitx  i  Serguéi
Prokófiev, respectivament i,  les dos obres  tenen en comú el fet de ser una
reacció al final de la Segona Guerra Mundial.

La BBC Symphony Orchestra és el centre de la vida musical britànica
des de la seua fundació en 1930. Desenvolupa un paper principal en els Proms
de Londres. Sakari Oramo va ser guanyador en 2015 del Premi al Director de
l’Any concedit per la Royal Philharmonic Society i és director titular de la BBC
Symphony Orchestra i de la Reial Orquestra Filharmònica d’Estocolm. Destaca
el  seu retorn a la Filharmònica de Berlín esta temporada i  concerts  amb la
Staatskapelle Dresden, les orquestres Simfònica Ràdio Finlàndia, Filharmònica
d’Hèlsinki  i  Nacional  de Santa Cecília  de Roma. Per la seua banda,  Martin
Fröst  ha  tocat  amb  la  Royal  Concertgebouw,  Filharmònica  de  Nova  York,
Philharmonia i Nacional de França. En 2014 va ser el primer clarinetista a rebre
el prestigiós Léonie Sonning Music Prize. En la temporada 2017/18 va actuar
amb la Filharmònica de Los Angeles i Dudamel. Va ser artista en residència de
l’Auditori de Barcelona i va actuar en el Carnegie Hall de Nova York.


