
Comença	  l’encontre	  de	  Setmana	  Santa	  de	  la	  
JONC	  	  

Un	  centenar	  de	  joves	  músics	  es	  reuneixen	  per	  afrontar	  el	  gran	  simfonisme	  del	  
segle	  XX	  

Barcelona,	  10	  d’abril	  de	  2014	  

Aquest	  dissabte	  dia	  12	  d’abril,	  més	  de	  100	  músics	  del	  país	  es	  troben	  a	  Barcelona,	  a	  les	  
instal·∙lacions	  de	  l’ESMUC	  i	  de	  l’Auditori,	  per	  afrontar	  dos	  de	  les	  grans	  fites	  del	  simfonisme	  del	  
segle	  XX.	  La	  simfonia	  Mathis	  der	  Maler	  de	  Hindemith	  i	  el	  Poema	  de	  l’èxtasi	  de	  Scriabin.	  A	  més	  
d’aquestes	  dues	  obres,	  la	  JONC	  treballarà	  una	  obra	  del	  compositor	  català	  Benet	  Casablancas,	  
Tres	  interludis	  per	  orquestra.	  El	  compositor	  col·∙laborarà	  en	  la	  preparació	  d’aquesta	  obra	  amb	  
els	  joves	  músics.	  	  	  
	  
Per	  realitzar	  aquest	  treball	  es	  comptarà	  amb	  la	  presència	  d’un	  prestigiós	  equip	  de	  professors	  
(es	  relacions	  més	  avall)	  i	  el	  programa	  serà	  dirigit	  pel	  director	  artístic	  de	  la	  JONC,	  Manel	  
Valdivieso.	  	  
El	  treball	  realitzat	  a	  l’encontre	  culminarà	  amb	  tres	  concerts	  (Puig-‐reig,	  Reus	  i	  Barcelona).	  
	  
Els	  membres	  de	  la	  JONC	  provenen	  de	  tota	  la	  geografia	  catalana	  i	  han	  superat	  unes	  audicions	  
per	  formar	  part	  de	  l’Orquestra.	  	  
Aquest	  any	  es	  commemora	  el	  20è	  aniversari	  del	  naixement	  de	  la	  JONC.	  
	  
Per	  a	  més	  informació:	  ifarre@jonc.cat	  /	  93	  408	  08	  57	  /	  661	  885	  933	  
	  
Programa	  
Bach-‐Schönberg,	  Coral	  "Komm,	  Gott,	  Schöpfer,	  Heiliger	  Geist"	  	  	  	  	  
Hindemith,	  Simfonia	  Mathis	  der	  Maler	  
Casablancas,	  Tres	  interludis	  per	  orquestra	  
Scriabin,	  Poema	  de	  l'èxtasi	  
	  
Concerts	  
26	  d’abril,	  al	  Pavelló	  de	  Puig-‐reig,	  al	  21h	  
27	  d’abril,	  al	  Teatre	  Fortuny	  de	  Reus,	  a	  les	  19h	  
29	  d’abril,	  a	  l’Auditori	  de	  Barcelona,	  a	  les	  20.30h	  
	  
Professorat	  
Gabrielle	  Lester	  -‐	  violí	  
Va	  ser	  assistent	  de	  concertino	  a	  la	  Royal	  Philharmonic	  Orchestra.	  És	  professora	  al	  Royal	  College	  
of	  Music.	  
Evgeny	  Grach	  -‐	  violí	  
Ha	  col·∙laborat	  com	  a	  concertino	  convidat	  a	  l’OBC	  i	  a	  l’Orquestra	  del	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu	  i	  va	  
ser	  cap	  de	  segons	  violins	  a	  la	  London	  Symphony	  Orchestra.	  



Anna	  Aldomà	  -‐	  viola	  
Col·∙labora	  amb	  diverses	  orquestres	  de	  reconegut	  prestigi.	  Ex	  membre	  de	  la	  JONC.	  
Màrius	  Díaz	  -‐	  violoncel	  
Solista	  a	  la	  Orquesta	  Sinfónica	  de	  Castilla	  y	  León.	  
Frano	  Kakarigi	  -‐	  contrabaix	  
Solista	  a	  la	  Orquesta	  Ciudad	  de	  Granada.	  
Magdalena	  Martínez	  -‐	  flauta	  
Solista	  a	  l’Orquestra	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  
Víctor	  Manuel	  Ánchel	  -‐	  oboè	  
Solista	  a	  la	  Orquesta	  Nacional	  de	  España.	  
Isaac	  Rodríguez	  -‐	  clarinet	  
Professor	  al	  Conservatori	  Superior	  del	  Liceu,	  solista	  convidat	  a	  l’Orquestra	  del	  Gran	  Teatre	  del	  
Liceu.	  Ex	  membre	  de	  la	  JONC.	  
Bernardo	  Verde	  -‐	  fagot	  
Solista	  a	  l’Orquestra	  del	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu.	  
José	  Miguel	  Asensi	  -‐	  trompa	  
Solista	  a	  la	  Orquesta	  Sinfónica	  de	  Castilla	  y	  León	  
Ximo	  Vicedo	  -‐	  trombó	  
Solista	  a	  la	  Orquesta	  Sinfónica	  de	  RTVE	  i	  col·∙laborador	  habitual	  de	  l’Orquestra	  de	  Cadaqués,	  la	  
Orchestra	  Mozart	  i	  la	  Mahler	  Chamber	  Orchestra.	  
Vicente	  Olmos	  -‐	  trompeta	  
Solista	  a	  la	  Bilbao	  Orkestra	  Sinfonikoa.	  
Ramiro	  Tejero	  -‐	  tuba	  
Solista	  a	  l’Orquestra	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  
Juanjo	  Guillem	  -‐	  percussió	  
Solista	  a	  la	  Orquesta	  Nacional	  de	  España.	  És	  professor	  al	  Centro	  Superior	  Katerina	  Gurska.	  
Abigail	  Prats	  -‐	  arpa	  
Col·∙labora	  amb	  diverses	  orquestres	  de	  reconegut	  prestigi.	  Professora	  al	  Conservatori	  Superior	  
del	  Liceu.	  
Daniel	  Espasa	  -‐	  piano	  
Professor	  a	  l’ESMUC,	  col·∙laborador	  habitual	  de	  l’OBC,	  director	  musical	  i	  membre	  fundador	  de	  
Vespres	  D’Arnadí.	  
	  


