
Una nova proposta de Casual Concert&Lounge

SOLE GIMÉNEZ I L'ORQUESTRA DE VALÈNCIA PRESENTEN UN
ESPECTACLE ÚNIC AMB GRANS CANÇONS DE HUI I DE SEMPRE DE

DONES COMPOSITORES

Dirigit per Daniel Abad, presentat per Mariola Cubells i amb Ivan Melon
Lewis i Ley Dj

Dimecres, 2 de maig. Palau de la Música

Torna  Casual  Concert&Lounge  de  l’Orquestra  de  València  el  proper
divendres 4 de maig, amb un programa molt especial en el qual la formació
simfònica valenciana compartirà protagonisme amb la cantant Sole Giménez,
en  un  concert  que  serà  dirigit  per  Daniel  Abad.  Es  tracta  del  projecte
Clàssiques.  Donant  veu  a  les  dones  compositores,  on  es  visibilitza  a  les
compositores de cançons clàssiques i molt conegudes de tota la vida i, que la
majoria no saben que han sigut escrites per dones. 

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello,
ha volgut destacar respecte a concert que "una acció que tenia molt clara a
l'hora d'assumir la presidència del Palau va ser que l'Orquestra, a banda de
pujar l'excel·lència en la seua programació, compartira escenari amb artistes
consagrats allunyats de la música clàssica, per tal d'apropar nous públics i per
a ampliar la  seua versatilitat”.  En este sentit,  Sole Giménez “s'unix a altres
grans veus que ja han actuat com las de Raimon i Santiago Auserón i, amb un
repertori molt femení, singular, reivindicatiu i únic”, ha indicat la regidora. En
esta  línia,  el  director  Vicent  Ros,  ha  afegit  que  “sempre  dissenyem  estos
concerts en clau d'un Palau Obert a la qualitat, perquè el públic puga gaudir del
so de la nostra Orquestra d’una manera diferent i en este cas, amb una veu
com la de Sole que és ideal en format simfònic, amb un jazzman ple de ritme
llatí com és Ivan Melon Lewis i amb un director valencià com Daniel Abad, que
ha fet uns arrengaments que estic segur sorprendran”.

Clàssiques. Donant veu a les dones compositores es configura com un
gran espectacle, basat en cançons de hui i de sempre de compositores que el
públic descobrirà en eixe moment. D'esta manera es podrà escoltar cançons
del  segle XX i  actuals,  algunes d’elles de la mateixa Sole Giménez, que ja
formen part de la nostra memòria musical. Tot un espectacle que serà presentat
per la periodista Mariola Cubells i que després del concert, comptarà amb la
presencia de la cèlebre Ley Dj -Festival Internacional Benicàssim (FIB), Arenal
Sound,  Sonorama,  Low  Festival…-  que  desplegarà  tota  la  seua  energia  al
vestíbul del Palau, amb un xou molt especial de composicions fetes per dones
tenint  com a única regla  la  implacable  llei del  ritme,  la  pulsió  emocional,  la
sorpresa, els remixes  insospitats i la  interacció  permanent amb l'espai.  La
posada en escena de Ley DJ serà d'accés gratuït i after-party de l'actuació i, la
Cafeteria romandrà oberta en tot moment.


