
La JONC commemora l’aniversari de Richard 
Strauss 

Vic, 5 de juliol de 2014 

Ahir divendres 4 de juliol la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) va iniciar el seu 
encontre d’estiu a les instal·lacions de l’Atlàntida de Vic. En aquesta ocasió, la Jove Orquestra 
té el repte d’enfrontar-se a un dels grans referents del simfonisme del segle XX, Richard 
Strauss, del qual aquest any se celebra el 150è aniversari del seu naixement. També és una 
ocasió molt especial perquè tenim l’oportunitat de treballar l’obra encàrrec “InFALL” d’Hèctor 
Parra, un dels compositors de més projecció que té actualment el nostre país. A més, el 
compositor compartirà uns dies de treball amb els joves músics.  

Per preparar el programa, ens acompanya un equip excel·lent de professors que es detalla més 
avall.  

A banda del treball orquestral, en el marc de l’encontre es realitzarà una jornada de treball al 
voltant d’un dels temes cada vegada més rellevants pel futur dels joves músics, la música i el 
compromís social. Participaran en aquesta jornada el David Ballesteros, responsable 
d’activitats d’integració social a bandArt i membre de la London Simphony Orchestra, el Mikel 
Cañada, responsable de l’àrea socioeducativa de l’Orquesta Sinfónica d’Euskadi i Queralt Prats, 
directora d’ARTransforma. 

L’encontre acabarà amb quatre concerts, a l’Atlàntida de Vic, a l’Auditori de Barcelona, 
l’Auditori de Girona i el Teatre El Jardí de Figueres els dies 10, 11 , 12 i 13 de juliol 
respectivament.  

  

Per a més informació: ifarre@jonc.cat / 661 885 933 / www.jonc.cat 

 
Programa: 

R. Strauss, Till Eulenspiegels 
R. Strauss, Don Juan 
H. Parra, InFALL (obra encàrrec de la JONC) 
Bach-Schönberg, Preludi i Fuga en Mi bemoll Major 

 
Director: Manel Valdivieso 
 

10 de juliol, a l’Atlàntida de Vic, a les 20.30h 
11 de juliol, a l’Auditori de Girona, a les 21h 
12 de juliol, a l’Auditori de Barcelona, a les 20h 
13 de juliol, al Teatre Municipal El Jardí de Figueres, a les 20h 

 

Professorat 

David Ballesteros – violí 

Membre de la London Symphony Orchestra i BandArt, professor a la Guildhall School of Music. 

mailto:ifarre@jonc.cat
http://www.jonc.cat/


Vicent Balaguer - violí 

Professor als Conservatoris Superiors de Música de València i de les Illes Balears i concertino 

convidat a la Orquesta Sinfónica de Navarra i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 

Catalunya. 

Lander Echevarría - viola 

Membre de la London Symphony Orchestra. 

Ángel Luis Quintana - violoncel 

Solista a l’Orquesta Nacional de España. 

Nicholas Schwartz - contrabaix 

Membre de la Royal Concertgebouw d’Amsterdam. 

Christian Farroni - flauta 

Assistent de solista a l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i professor al 

Conservatori del Liceu. 

Eduardo Martínez - oboè 

Solista a l’Orquesta Ciudad de Granada i professor a l’ESMUC. 

Andreas Sunden - clarinet 

Solista a la Swedish Radio Symphony Orchestra. 

Joaquín Osca - fagot 

Assistent de solista a l’Orquesta Ciudad de Granada. 

Juan Manuel Gómez - trompa 

Solista a l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. 

Manuel Blanco - trompeta 

Solista a l’Orquesta Nacional de España i solista internacional. 

Juan Carlos Matamoros - trombó 

Solista a l’Orquesta Nacional de España. 

José Antonio Trigueros - percussió 

Assistent principal a l’Orquesta Sinfónica de Galicia. 

Jana Bouskova - arpa 

Solista a la Czech Philharmonic Orchestra i professora al Royal Conservatory de Brussel·les, a 

l’Academy of Performing Arts i al Conservatori de Praga. 

 

Foto en alta resolució adjunta en el correu. 

 


