
La JONC Alevins comença el seu encontre 
d’estiu 

Vic, 27 de juny de 2014 

Avui divendres 27 de juny l’orquestra dels més joves de la JONC (Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya) inicia el seu encontre d’estiu per aprofundir en la música de dos dels grans 
compositors de tots els temps, Haydn i Brahms. 

Més de cinquanta joves músics, d’entre 14 i 18 anys, provinents d’arreu del país es troben a 
Vic amb un equip de professors de reconegut prestigi que els ajudaran a endinsar-se en obres 
com la Simfonia núm. 104 de J. Hadyn i la Serenata número 1 de J. Brahms.  

Aquests dies de treball intens culminaran amb un concert a Vic a l’Atlàntida el dia 3 de juliol i 
un altre el dia 5 de juliol a l’Auditori de Barcelona.  

La ciutat de Vic acull les dos orquestres de la JONC gràcies a l’acord de col·laboració existent 
entre l’Ajuntament de Vic i la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya. La JONC Alevins, 
que inicia avui la seva activitat, i la JONC, que s’incorpora la propera setmana.  

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

 
 
Programa 
Brahms, Serenata núm. 1: suite  
Haydn, Simfonia 104 en Re Major: suite 
 
Concerts 
3 de juliol, a l’Atlàntida de Vic, al 20.30h 
5 de juliol, a l’Auditori de Barcelona, sala Oriol Martorell, a les 20h 
 
 
Professorat 
Violí  Gisella Curtolo, Solista a l’Orchestra Mozart i professora al C. Monteverdi 

Conservatory de Bolzano. 

Violí  Mauro Rossi, Concertino a l’Orquesta Nacional de España i principal   
  concertino convidat de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de  
  Catalunya  

Viola  Paul Cortese, Professor al Conservatori Superior del Liceu i col·laborador 
habitual de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu 

Violoncel  Cristoforo Pestalozzi, Solista a l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i 
professor a l’ESMUC 
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Contrabaix Jonathan Camps, Solista a l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya i professor a l’ESMUC. 

Flauta Magdalena Martínez, Solista a l’Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Oboè Maria Alba Carmona, Membre de l'Òpera de Zurich, de Spira Mirabilis i del 
quintet Azahar Ensemble. Ex membre de la JONC 

Clarinet Miquel Ramos, Academista Philharmonisches Orchester Lübeck, membre de 
Murtra Ensemble i de Spira Mirabilis. Ex membre de la JONC 

Fagot Guillermo Salcedo, Membre de l’Ensemble Miró i professor als Conservatoris 
Superiors del Liceu i de Salamanca 

Trompa Bernardo Cifres, Solista a l’Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Trompeta Ángel Serrano, Assistent de solista a l’Orquestra Simfònica de Barcelona  
  i Nacional de Catalunya i professor a l’ESMUC i a Musikene 

Percussió Marc Cabero, Timbaler a l’Orquestra Simfònica del Vallès i professor als 
Conservatoris de Terrassa i Superior del Liceu. 

 

Foto en alta resolució adjunta en el correu. 

 


