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Amb el suport de:Organitza:



DESCOBRINT BACH
Dmc. 23 de febrer, 19:30 h.
Entrada lliure.
Piano: Antoni Besses
Concert emmarcat en 
el curs que el pianista 
oferirà a l’alumnat de 
l’Escola Municipal de 
Música-Conservatori de 
Terrassa sobre l’obra de 
Bach, el seu significat i 
retòrica, articulacions i el 
contrapunt atemporal.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

ALKYMIA
Ds. 5 de març, 21 h.
Preu: 5€ (Entràpolis)
Cançons i textos: Lu Yera
Direcció artística:  
Dr. Flo (Jordi Flores) 
Piano: Dani Garcia
Recitats: Alma Yera
Amb la col·laboració de 
cantaires de Veus Evohè. 
Presentació del disc 
homònim AlkYmiA, amb 
una combinació de 
música, arts visuals, 
moviment, llum i poesia. 

AMB VEU DE DONA
Dmt. 8 de març, 19:30 h.
Entrada lliure.
Durant segles la història ha 
silenciat les dones, incloent-
hi les compositores; primer 
no deixant-les compondre 
i més tard ignorant les 
seves creacions. En aquest 
concert, homenatge a totes 
elles, l’Escola Municipal 
de Música-Conservatori 
de Terrassa farà brillar 
les seves composicions 
com es mereixen.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

II CONCERT SOLIDARI: 
TOTHOM A L’ESCOLA!
Direcció: Jordi Cunillera
Piano: Óscar García
Baix: Joan Carles Otero
Ds. 26 de març, 19 h.

Preu: 10€ (fila zero: 5 i 10€) 
(Entràpolis) 
Concert solidari de la 
Coral INS Torre del Palau 
en benefici de SUMUM, 
una ONG que es dedica 
a fer arribar el dret de 
l’educació a Costa d’Ivori. 
Els acompanyen la Massa 
Coral de Terrassa, unides 
per donar una oportunitat 
als infants que viuen en 
zones rurals i tenen pocs 
recursos educatius i vitals.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

BANDA 100%
BANDA DE TERRASSA
Director, Pol Pastor
Dv. 1 d’abril,  21 h.
Preu: 10€ (Entràpolis)
Repertori simfònic de peces 
espectaculars, algunes 
d’elles força desconegudes. 
Obres d’autors com Ralph 
Vaughan Williams, Rossano 
Galante o Jose Alberto 
Pina, entre d’altres.

 
TONSISONS
Ds. 2 d’abril, 21 h.
Preu: 10€ (Entràpolis)
Una combinació perfecta 
entre instruments i veus 
del cor en un espectacle 
intens, enèrgic i potent. 
Genis Sobrado, Pepo 
Figueras, Marc Corominas 
i Roberto Nortes són 
els instrumentistes que, 
juntament amb el seu 
director en Carles Massó i els 
40 integrants del cor, donen 
ànima a aquesta formació.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

4:VEUS.COR
RHYTHM & JAZZ
Dg. 3 d’abril, 19 h.
Gratuït (reserva a Entrapolis)
Direcció: Mercè Pérez
Concert en clau de jazz 
on interpretaran una 
primera part amb ‘A little 
jazz mass’ de Bob Chilcott 
i una segona part amb 
cançons de musicals que 
han acompanyat al cor 
en aquests 20 anys de 
trajectòria, acompanyats 
d’un trio de jazz que promet 
un concert amb molt ritme.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

VIOLONS
Dmc. 6 d’abril, 19:30 h.
Violó tenor i baix: Lluís Heras
Clavecí: Jordi Reguant
Entrada lliure.
Entre els instruments 
desapareguts de la família 
del violí cal destacar el  violó 
tenor, un instrument 
utilitzat per compositors 
com Monteverdi, Bononcini, 
Bach, Tartini etc, que 
omplia l’espai sonor entre 
la viola i el violoncel.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

PLANETA TERRA
Departament de música 
de cambra de l’Escola 
Municipal de Música-
Conservatori de Terrassa
Dj. 21 d’abril, 19:30 h.  
Entrada lliure.
Concert audiovisual amb 
motiu de la celebració del 
Dia Mundial de la Terra. 
Des de l’àmbit artístic i 
musical volem mostrar la 
necessitat de conscienciació 
al voltant de generar una 
sensibilitat responsable 
envers el nostre planeta.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

III CONCURS 
DE COMPOSICIÓ 
DE L’EMM
CONSERVATORI  
DE TERRASSA
Dv. 22 d’abril, 19:30 h.
Entrada lliure.
Un cop més podrem 
sentir les obres dels joves 
compositors de l’Escola 
Municipal de Música-
Conservatori de Terrassa.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

COR MONTSERRAT: 
MAGNIFICAT  
56È CONCERT 
MARE DE DÉU
Ds. 30 d’abril, 19 h.
Dg. 1 de maig, 19 h.
Direcció: Rosa M. Ribera
Preu: 18€ (Entrapolis)
"Magnificat" de H. Schutz 
en celebració dels 350 anys 
de la seva mort, i el "Mag-
nificat" de J.S. Bach, dues 
obres per entendre millor la 
continuïtat de l’obra litúrgica 
alemanya a través d’aquests 
grans mestres amb solistes 
i conjunt instrumental.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

ENSEMBLE  
DE SAXÒFONS  
CONSERVATORI 
DE TERRASSA
Dj. 5 de maig, 19:30 h.
Direcció: Narcís Argemí
Entrada lliure.
Repertori variat format 
per transcripcions d’obres 
clàssiques i obres amb 
solistes, on diverses 
alumnes que enguany 
acaben el Grau Professional 
ens mostraran la seva 
destresa interpretativa.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

L'HABITACIÓ MÀGICA
L’OH! (Orquestra simfònica 
d’exalumnes del Conservatori  
de Terrassa)
Dg. 8 de maig, 19 h.
Direcció: Jordi Montoliu
Preu: 12€ (Entrapolis).
L’Habitació Màgica, el primer 
audioconte de 'Conte Viu' 
arriba l'Auditori Terrassa en 
un concert molt especial.

ANASTASIA
Ds. 14 de maig, 20 h.
Dg. 15 de maig, 12 h.
Taller de teatre musical 
de l’EMM-Conservatori 
de Terrassa
Entrada lliure.
Amb la col·laboració de 
l’IES Investigador Blanxart, 
l’Escola Anna Vilamanyà i la 
UPC de Terrassa. Selecció 
de“Anastasia” de Stephen 
Flaherty. La trama central 
d’aquest musical gira entorn 
de la llegenda de la gran 
duquessa Anastàsia de 
Rússia qui, suposadament, 
va escapar de l’execució 
de la seva família a les 
mans de l’exèrcit bolxevic.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

DIE ENTFÜHRUNG 
AUS DEM SERAIL 
(EL RAPTE EN EL 
SERRALL)  
DE W.A.MOZART
Ds. 21 de maig, 19 h.
Dg. 22 de maig, 19 h.
Taller d’òpera de l’Escola 
Municipal de Música-
Conservatori de Terrassa
Entrada lliure. 
Hi col·labora l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
i el 4:veus.cor
Una de les primeres quatre 
grans òperes de Mozart, 

narra en clau irònica la 
història d’uns pirates 
que segresten el vaixell 
en què viatgen els joves 
espanyols Constanze i 
Belmonte, acompanyats 
de Blonde i Pedrillo.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

OHANA: WOMAN UP
Ds. 28 de maig, 20 h.
Preu: 10€ (Entrapolis)
Concert dedicat a cantants 
i compositores icòniques del 
panorama musical femení. 
Dinou noies posen veu a 
algunes de les cançons més 
mítiques de la història, 
tot inundant l’escenari 
del talent, la fortalesa i 
l’empoderament d’aquestes 
autèntiques ídoles. Que 
comenci l’homenatge!
Cicle Terrassa Ciutat Coral

COR JOVE DEL COR 
MONTSERRAT:  
MASS OF THE 
CHILDREN – J. RUTTER
Ds. 4 de juny, 19 h.
Dg. 5 de juny, 19 h.
Direcció: Rosa M. Ribera
Preu: 12€ (Entrapolis)
Repertori d’obra 
contemporània per 
a cor mixt i d’infants, 
acompanyada d’elements de 
dansa contemporània, amb 
projeccions audiovisuals.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

JAZZ COR :
COLORS DE LA VIDA
Ds. 11 de juny, 20 h.
Direcció: Lucía Bérešová
Piano: Eduard Sáez
Preu: 10€ (Entrapolis)
La vida, com la música, està 
plena de colors, emocions, 
sons i olors. Concert amb 
un repertori d’arranjaments 
corals de música pop 
per compartir moments 
plens de colors i emocions 
que formen el nostre 
món interior i exterior.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

4:VEUS.COR 
AMB OLOR DE MAR
Dg. 12 de juny, 19 h.
Direcció: Mercè Pérez
Entrada lliure.
Des de la mirada profunda, 
introspectiva dels sons 
mediterranis fins al so 
melangiós de l’havanera. El 
mar té moltes cares, l’afable, 
la del faroner, la del rom 
cremat, fins a la imatge crua, 
devastadora d’un tsunami. 
El nostre Mare Nostrum, 
gresol de cultures, en serà 
lligam i ens arrossegarà 
amb xarxa a un paisatge 
sonor amb olor de mar.
XXXV Cicle de Concerts del 
Conservatori de Terrassa

VEUS EVOHÈ 
AFRIKANTS  
LA LLENGENDA 
DELS CHITAURI
Ds. 18 de juny, 21 h.
Dg. 19 de juny, 11 h.
Música i textos: Lluís Yera
Percussions: Antonio 
Sanchez, Dídac Ruiz 
i Sengane Ngom
Teclats: Dani Garcia
Preu: 10€ (Entrapolis)
Amb música de percussió 
africana, dansa i 
escenografia espectacular, 
ens transportarem als inicis 
dels temps, allà on vàrem 
deixar de ser el que sempre 
havíem d’haver estat.
Cicle Terrassa Ciutat Coral

CORAL NOVA ÈGARA  
LA PETITA MÚSICA 
SACRA
Ds. 9 de juliol, 18 h.
Coral Nova Ègara
Orquestra Nova Ègara
Direcció: Jordi Lalanza
Preu: 12€ (Entrapolis)
Aquest estil musical 
pensat per acompanyar 
les pràctiques religioses, 
ha estat un format on 
grans compositors de 
la història han pogut 
desenvolupar les seves idees 
musicals i mostrar-nos la 
grandesa del seu art. 
Cicle Terrassa Ciutat Coral


