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CONVOCATÒRIA  

HOPE! JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA 

CONCERT · 7 DE GENER · 12h00 · AUDITORI DE BARCELONA  

 

HOPE! El concert de la JONC a benefici de 
Projecte Home, diumenge 7 de gener a l’Auditori 

 

 
 

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya toca diumenge 7 de gener a 

l’Auditori de Barcelona peces de Dvórak, Strauss, Schönberg i Schubert, 

que conformen un programa que té l’esperança com a fil conductor   

 

El mestre Manel Valdivieso conduirà l’orquestra, que comptarà amb la 

col·laboració de la soprano Ulrike Haller, Enric Arquimbau i del cor d’homes 

dirigit per Dani Mestre 

 

Tot el que es recapti anirà a benefici de l’ONG Projecte Home. L’Auditori 

ha habilitat una fila zero perquè els que no hi puguin assistir facin les seves 

aportacions  

 

 

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) ofereix aquest diumenge 7 de 

gener a l’Auditori de Barcelona un concert amb peces de Dvórak, Strauss, 

Schönberg i Schubert, que tenen l’esperança com a fil conductor. El concert, 

https://auditori.koobin.com/projecte_home_aportacio_fila_0_07_01_2018?idioma=CA&_ga=2.205972691.1900684544.1514548362-181716128.1513541725&_gac=1.162055886.1514555375.CjwKCAiA7JfSBRBrEiwA1DWSG3WpA5ftkM9J_KDM5owPvzLrpLnB_2vPvETgfAxYMg1-7CZ9CZolIhoCFQ4QAvD_BwE
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conduït pel mestre Manel Valdivieso i que compta amb la col·laboració de la 

soprano Ullrike Haller, el cor d’homes dirigit per Dani Mestre, i Enric Arquimbau 

com a narrador, es farà en benefici de l’ONG Projecte Home, centrada en les 

persones amb problemes d’addiccions. L’Auditori ha habilitat una fila zero 

perquè els que no hi puguin assistir facin les seves aportacions 

 

El programa Hope està conformat per obres que parlen d’esperança: Dvórak va 

composar la Simfonia nº9 acabat d’arribar als Estats Units, en un nou món on tot 

podia tornar a començar. La peça de Schönberg, Supervivent de Varsòvia, posa 

la música al bell mig d’una situació límit com és l’experiència en un camp 

d’extermini nazi. El contrapunt el posen el Cant dels esperits sobre les aigües, de 

Schubert, sobre una obra de Goethe i el Lied op. 27 núm. 4 "Morgen" de Richard 

Strauss.  

 

Programa: 

A. Schönberg, Supervivent de Varsòvia 

R. Strauss, Lied op. 27 núm. 4 "Morgen" 

F. Schubert, Cant dels esperits sobre les aigües 

A. Dvorák, Simfonia núm. 9 

 

Soprano: Ulrike Haller 

 

Cor d'homes preparat per Daniel Mestre 

 

Narrador: Enric Arquimbau 

 

Direcció: Manel Valdivieso 

 

Concert 

7 de gener: l'Auditori de Barcelona, a les 12h. Concert solidari en col·laboració amb 

Projecte Home 

Concert en benefici de persones amb problemes d’addiccions 

 
 

 
 

www.jonc.cat 
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