RAMÓN TEBAR DIRIGIX L’ÚLTIM PROGRAMA DELS CONCERTS
COMMEMORATIUS DEL 75 ANIVERSARI DE L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Amb el solista de viola Santiago Cantó i obres de Rodrigo, Holst i
Vaughan Williams
Dimecres, 25 d’abril. Palau de la Música
El director titular i artístic de l’Orquestra de València, Ramón Tebar,
tornarà a dirigir demà divendres a la formació simfònica valenciana, amb un
programa que tancarà el cicle de concerts commemoratius del 75 aniversari de
l’Orquestra. Precisament, la formació simfònica valenciana complirà
el proper 30 de maig, 75 anys d’intensa activitat simfònica des que fera el seu
debut oficial al Teatre Principal de València el 30 de maig de 1943, dirigida pel
seu titular Joan Lamotte de Grignon. El públic assistent podrà gaudir demà d’un
programa amb obres de gran melodia i força interpretativa de Joaquín Rodrigo,
Ralph Vaughan Williams i Gustav Holst. La Presidenta del Palau de la Música,
Glòria Tello i el director del Palau, Vicent Ros, assistiran a este concert en la
primera part del qual es podrà escoltar En busca del más allá del mestre
Joaquín Rodrigo i Flos Campi de Ralph Vaughan Williams, que serà
interpretada pel solista de viola Santiago Cantó. Es tracta d’una obra basada en
El Càntic dels Càntics. Vaughan Williams li va posar música i va crear un
poema musical impresionista, on orquestra, cor i viola solista es fusionen.
Encara que és una peca tècnicament molt complicada per a la viola, no va ser
creada per a la exhibició d’un solista concret. Conclourà el concert amb
l'espectacular obra Els planetes de Gustav Holst
El cicle de concerts commemoratius es va iniciar el 27 d’abril, amb un
programa dirigit per Yaron Traub, en el qual va intervenir el solista de violoncel
Iván Balaguer amb obres de Bloch i Mahler. L’11 de maig també va dirigir Traub
amb la pianista Elena Bashkirova i amb obres de Mozart i Bruckner. I el 18 de
maig el programa va ser conduït per Domingo Hindoyan, dirigint al
violoncel·lista Nicolas Altstaedt i interpretant composicions de Glinka, Walton i
Brahms.

