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40 anys de volar amunt, com l'àguila!

La nostra illa, Mallorca, ha estat tradicionalment un lloc d'inspiració i
de creació artística. El paisatge canviant en pocs quilòmetres de les
muntanyes fins a la costa passant pel pla i la situació enmig de la
Mediterrània ha vist néixer i ha atret centenars de creadors que han
posat en les seves obres la nostra llum i el nostre entorn. Tot sempre
des de la seva mirada d'artista.
Ara fa quaranta anys, fent honor en aquesta trajectòria entorn de les
arts, va néixer l'Encontre Internacional de Compositors de la mà de la
Fundació Àrea de Creació Artística, més coneguda com la Fundació
ACA. Just la idea que des de Son Bielí, des de Búger, s'hagi impulsat
i mantingut durant quatre dècades una trobada de creadors musicals
és un bon exemple de com des de les arrels endinsades a la terra es
pot tenir una mirada àmplia i d'abast mundial. És el mateix missatge,
que Miquel Costa i Llobera adreçà als joves:
«Siau qui sou; més no us tanqueu ombrívols,
dins una llar històrica
sens horitzons. Volau sobre les terres
enfora, amunt, com l'àguila!»
L'aniversari dels 40 anys d'Encontres Internacionals de Compositors
de la Fundació ACA és una efemèride que no s'ha de menystenir. En
una terra com la nostra en què a vegades costa tant la continuïtat en
els projectes, i especialment en els projectes culturals, la tenacitat i la
capacitat de sobreposar-se a dificultats de tots tipus que ha tingut una
iniciativa com aquesta és d'admirar.
Des del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca estam satisfets de poder col·laborar en l'Encontre
Internacional de Compositors mitjançant l'aportació que feim com a
principals patrons de la Fundació ACA i la disposició que farà
l'Encontre del Teatre Principal de Palma. D'aquesta manera, duim a
terme la nostra premissa que la cultura arribi a l'abast de la majoria de
mallorquins i mallorquines i, a la vegada, contribuïm al fet que la
creació artística continuï volant amunt, com l'àguila. I que sigui per
molts d'anys!
Isabel Busquets Hidalgo
Vicepresidenta primera i consellera executiva del Departament de
Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca
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28 d´octubre - 20 h
teatre principal de palma
Olivier Charlier
els mestres dels professors

19 de novembre – 20 h
teatre principal de palma – sala petita
Jean-Pierre Dupuy
el piano de la modernitat

30 de novembre – 20 h
teatre de búger
AuMents
llumeneret blau

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
SALA GRAN
28 OCTUBRE 2019 – 20:00 hores

OLIVIER CHARLIER
< ELS MESTRES DELS PROFESSORS >
Són poques les ocasions en les quals els músics poden compartir escenari amb els
mestres que s´han encarregat de la seva formació. En aquest cas podrem gaudir
de tres generacions de mestres, alumnes i professors compartint la seva experiència
sobre l´escenari.
En primer lloc, interpretaran l´obra

“CAPRICCIO” op. 85

R. STRAUSS
L´òpera comença amb un assaig d´un sextet de corda i la seva temàtica es
podria resumir en la reflexió de qui té més importància:
la paraula o la música?

“SOUVENIR DE FLORENCE” op. 70 en re menor

P. TCHAIKOVSKY
Escrita el 1890 mentre visitava Florència, està dedicada a la Societat de Música de
Cambra de Sant Petersburg. Sens dubte, es tracta d´una de les obres més
dramàtiques del compositor en el moment més apassionat de la seva vida.

OLIVIER CHARLIER
SEBASTIÀ POU
VIOLINS

SONIA KRASNOVA
ISABEL VILLANUEVA
VIOLES

ESTEBAN BELINCHÓN

CRISTOPH HENKEL
CELLOS

OLIVIER CHARLIER

Amb 10 anys és admès al Conservatori de
París. Quatre anys després, és guardonat amb un primer
premi de violí a les classes de Jean Fournier. Han estat
professors seus: Pierre Doukan (violí) Jean Hubeau (música
de cambra ) Va coneixer Henryk Szeryng qui li oferí una
beca a l´any 1976. Ha estat guardonat en importants concursos internacionals, com els de Jean Sibelius, Long-Thibaud-Crespin, Georges Enesco, Indianápolis i el de Joves
Artistes de Concert de N.Y., que va guanyar. Ha acompanyat a les millors orquestres internacionals: O. N. de França,
O. de París, Tonhalle Orchester, Filharmònica de Londres,
Filharmònica de la BBC i a recorregut Amèrica, Àsia, Àfrica
i Europa. Ara podem gaudir de la seva presència entre
nosaltres.

SEBASTIÀ POU ROTGER
Va començar els seus estudis amb el professor Neri Monterroso amb qui va obtenir el títol de professor
de violí al C. M. D. de les Illes Balears amb les més altes
qualificacions. Continua els estudis amb Joan Pàmies.
Obté el títol Superior de Professor de música de Cambra al
C. S. de Música del Liceu. Ha estudiat amb Gérard Poulet,
Olivier Charlier, Barry Sargent, Beverly Lunt, Agustín León,
Santiago Juan, Vartan Manoogian, Véronique Bogaert...
entre d´altres. Desenvolupa una intensa activitat en diferents formacions, Vol-Art, Trio MEQ… i orquestres de
cambra de Mallorca, Studium Aureum, Camerata Sa
Nostra, Jove Orquestra Sinfònica de les I. Balears… Ha
estat professor al Conservatori i és membre de l´Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.

SONIA KRASNOVA

Realitza els seus estudis a l´Escola Central de
Música de Moscú i després al Conservatori Tchaikovsky,
amb Yuri Bashmet, amb qui posteriorment treballarà com
a assistent. Ha realitzat la tasca de professora de viola als
cursos internacionals de Tours, França. Ha participat en
festivals internacionals de música de cambra a França,
Alemanya, Anglaterra i Països Baixos. Ha col·laborat amb
el Quartet Borodin, amb Victot Tretiakov, Bella Davidovich,
Valentín Feigin, Aleksander Slobodyanik... Posseïdora del
premi especial Union Prize al Lionel Tertis. Ha estat membre
del Nederland Ballet Orchestra, del Quartet de la Radio
Holandesa i de l´Orquestra de Cambra d´Europa i professora del C. S. M. D. Illes Balears. Al 2000 va ingressar a l´Orquestra Simfònica de les Balears.

ISABEL VILLANUEVA
Es va formar amb I. Sulyga, Y. Bashmet,
L.Power, N.Imai a A. Musicale Chigiana de Siena, Royal
College of Music de Londres i la Haute, Ginebra. Posseïdora dels guardons Mravinsky Competition, Beethoven Competition, Yuri Bashmet Competition, Prix Albert Lullin i al
2015 el reconeixement institucional Marca España;
ambaixadora mundial al talent espanyol de la Fondation
Prim’enface. Ha obtingut premis com El Ojo Crítico, Mejor
Álbum de Música Clásica, Mejor Álbum de Música Clásica
del Año, Premio Cultura de la Comunidad de Madrid de
Música Clásica. És valorada per la seva expressió i gran
sensibilitat

CRISTHOPH HENKEL
Rebé les primeres classes de violoncel als sis
anys i fou alumne de Georg von Bülow Ulrich. Fou el primer
guanyador del concurs Jugend Musiziert. Es graduà amb
Diploma d´Artista a la Universitat d´Indiana. Primer premi
Young Concert Artits, N.Y. Des de 1973 és professor de la
Universitat de Música de Friburg i realitza diferents cursos
d´interpretació a Barcelona, Kusatsu, Japó, Les Arcs,
Flaine i Courchevel, França, Sarasota, EUA, Seül, Corea, i
Uppsala, Suècia. Ha interpretat amb Salvatore Accardo,
Nikita Magaloff, Vlado Perlumeter, Georges Pludermacher, Gérad Poulet, Joseph Silverstein... entre d´altres. I a
les més importants sales de N. Y. París, Tokio, Londres...
amb les millors orquestres internacionals, i avui el tenim
aquí.

ESTEBAN BELINCHÓN
Realitza els estudis superiors de violoncel al Conservatori Superior de Salamanca amb menció Honorífica. Realitza estudis de perfeccionament amb
Lluís Lluís Claret, Damian Martínez i el Quartet
Casals.
A Àustria s´especialitza amb dos màsters a la Universitat de
Música i Arts Escèniques de Graz i música de cambra amb
la tutela de Chia Chou i Rudolf Leopold; i, en Irterpretació
de Música Contemporània, amb l´Ensemble Klangforum
Wien. Ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional de
España i, com a solista, amb l´Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ha seguit estudis de violoncel i de música de
cambra amb Lucas Fels, Andreas Lindembaum, Martin
Horstein, Philippe Müller, Peter Bruns… Ha col·laborat amb
l´Ensemble Schallfeld, Szene Instrumental, Kug Ensemble
für Neues Musik, Ambassade Orchestra, Vienna Classical
Players… Compagina la docència a l´Escola Municipal de
Música de Palma i al Conservatori Municipal de Música de
Manacor. Actua habitualment com a violoncel principal
de l´Orquestra de Cambra de Mallorca.

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
SALA PETITA
19 NOVEMBRE 2019 – 20:00 hores.

JEAN-PIERRE DUPUY
-.

EL PIANO DE LA MODERNITAT

.-

El terme “modernitat” apareixerà per primer cop amb Balzac, tot i que serà amb
Baudelaire que adquirirà significació en l´àmbit estètic, fent referència a
l´extracció de la bellesa en un present fugiser i sorollós. El modernisme prendrà
l´esperit progressista de finals del segle XIX i la fascinació per l´avanç tecnològic,
per la qual cosa es desentendrà de normes i formalismes o, més ben dit,
n´inventarà d´altres

JEAN-PIERRE DUPUY
PIANO

MEDIN PEIRÓN
ELECTRÒNICA

a banda de la música mixta de

PIERRE SCHAEFFER
LUC FERRARI
el programa inclou les estrenes de

MEDIN PEIRÓN
SERGIO FIDEMRAIZER
i de les compositores

FRANÇOISE BARRIÈRE
ANNA BOFILL

JEAN-PIERRE DUPUY
Acabats els seus estudis musicals a París, principalment amb Magda Tagliaferro, va seguir la seva carrera de pianista i director d´orquestra. Ha interpretat sota la
direcció d´importants directors com Bruno Maderna, Pierre
Boulez, Luciano Berio, Josep Vicent, Odon Alonso, Antoni
Ros Marbà… Ha estrenat un gran nombre d´obres, més de
sis-centes, entre les quals les dels compositors Tomás
Marco, Luis de Pablo, John Cage, Josep Mª Mestres Quadreny, Joan Guinjoan, Bruno Maderna… Ha donat a
conèixer arreu del món un gran nombre d´obres de compositors espanyols amb la seva condició de solista, performer i director. Figura com a professor convidat a diverses
universitats dels Estats Units i el Japó.
La seva discografia ha estat sempre ben rebuda per la
premsa internacional… L’originalitat i la inventiva, el situen
a l’avantguarda de la música electroacústica i fan de
Dupuy un dels intèrprets de piano més importants i imprescindibles.

MEDÍN PEIRÓN

Finalitzats els seus estudis de piano clàssic a
Barcelona, sota la direcció de Jean-Pierre Dupuy, realitza
les seves pròpies investigacions d´interacció entre música i
imatge en moviment. Estudia sonologia i es deixa aconsellar per Andrés Lewin-Richter, Gabriel Bmcic, Eduard
Resina, Sergi Jordà i Josep Mª Comajuncosas. Ha participat en nombrosos espectacles. És professor de so a Esdi, al
Taller de Músics i coordinador del Màster Art Sonor de la
Universitat de Barcelona. És un referent dins el món audiovisual contemporani.

TEATRE DE BÚGER
30 NOVEMBRE 2019 – 20:00 hores

< LLUMENERET BLAU >
L´espectacle és un recorregut per tot el poemari de JOSEP MARIA LLOMPART
S’hi combina música, paraula cantada, paraula recitada i dansa. El
“llumeneret blau” és un llum petit i llunyà de què parlen les rondalles populars i
que és considerat com a símbol de la il·lusió, de l´ideal.
La proximitat dels cossos, dels instruments i del públic creen una atmosfera
poètica per transmetre el missatge literari en un entorn íntim. La síntesi entre
el lleguatge clàssic i el contemporani, entre la forma i la casualitat.
Aquest espectacle s´articula amb un solo de dansa interactiu, l´actriu que recita,
la cantant lírica, l´arpa, l´oboè i la trompa, se situen en el centre de l´espai; el
públic, en disposició circular, en què la proximitat amb els intèrprets fa que es
desdibuixin les barreres entre observar i ser observat.

BIEL OLIVER ”TORRES”
compositor

BARTOMEU GOMILA
coreografia i ballarí

MARTA OBRADOR
rapsoda

MARIA ROSSELLÓ
Soprano

JOAN RODRIGUEZ
Oboè

RAIMON RAMÓN
Trompa

MARIA ASSUMPCIÓ JANER
Arpa
amb el suport del

MARIA ROSSELLÓ RIERA
Comença els seus estudis de
cant a Artà amb Wolf Adamson. Col·labora amb el grup
vocal Ars Antiqua i amb la Coral Universitària, també ha participat com a soprano solista amb l´Orquestra Simfònica de
les Illes Balears i amb el cor de cambra Studium. Ha treballat
com a mestra de llenguatge musical, veu i cant. Continua
estudis de cant amb Myriam Alió i, d´interpretació, amb
Manel García Morante, a Barcelona, on acabà els estudis
superiors de cant. Ha participat al disc Cançons Mallorquines amb M. G. Morante. Desenvolupa la seva activitat com
a professora de cant a l´Escola Municipal de Música de
Manacor.

JUAN RODRIGUEZ ZARZO
Cursa estudis musicals al Conservatori Superior Joaquim
Rodrigo de València amb F. Salanova; també amb els
professors Ramón Puchades i Lothar Koch. Ha estat oboè
solista de l´O. S. de les I. Balears, ha actuat com a solista
amb O. S. B. Ciutat de Palma, O. de Cambra Illa de Menorca,
Camerata Sa Nostra, O. Solistes de Mallorca amb directors
com Ignacio Yepes, Salvador Brotons, Philip Bender, Edmon
Colomer, Barry Sargent… Amb el grup Image Ensemble obté
el primer premi a Paper de Música de Capellades. Ha col·laborat amb l´Orquestra Virtuosos de Moscú, l’Orquestra Municipal de València i l´Orquesta Nacional de España en festivals nacionals i internacionals; és professor a l´Orquestra
Jove dels Països Catalans i al Conservatori Superior de les
Illes Balears. És professor de la Banda Municipal de Palma.

TOMEU GOMILA

Ballarí i coreògraf d´AuMents, creada el 1997 juntament
amb Andrea Cruz. Ha actuat per Europa i Amèrica del Sud
amb Quan ses bistis volaven i ha obert col·laboracions
amb Firatàrrega, el Govern de les Illes Balears i la Fundació
Teatre Principal, sense deixar de fer obres noves i investigacions. Obres com Accions-Reaccions i Solos d´Andrea
Cruz , Tales of the body, Spiel, El niño escrito, La dulce Ingeborg. Aplica totes les tècniques apreses per a un punt de
fusió entre dansa-teatre. AuMents, Malasombra i Mima &
Katastrofik estan dissenyades per acostar la dansa al
públic familiar incorporant el còmic de Max. Ha
començat a treballar amb el coreògraf Marc de Pablo.

MARTA OBRADOR
Estudia a l´Escola d´Actors Acción-Escena i a La
Platea i ha fet posteriors cursos amb Fito Vazquez, Gennadi
Bogdanov, Pablo Vega, al NIC, Fabio Mangolini... entre
d´altres, de Body Percussion i Clarinet. Ha realitzat dansa
amb Ivanna Romanova, ballet amb Paula Miguélez i
Mónica Navas. Mim, amb Juanjo de la Fuente; acrobàcia,
amb Vasily Protsenko i cant, amb Miguel Tubía, Marta de
Castro, Javier Bastías i Raquel Soto. Té una extensa experiència en el món audiovisual: ha participat en curtmetratges, videoclips i spots de tv, representat obres de teatre a
Mallorca i Madrid i amb l´obra Me gustan grandes, d´Acción-Escena, ha recorregut teatres del 2011 al 2015: Sala
Galileo, Sala Triángulo, Beer Station… i, actualment, en
Llumeret blau de Biel Oliver ”Torres”.

MARIA ASSUMPCIÓ JANER
Estudia arpa en el Conservatori Elemental i Professional de
Palma on acaba amb les màximes qualificacions i el
Premi Extraordinari de fi de grau. Ha obtingut el primer
Premi Nacional al Arpa Plus i un tercer al mateix certamen.
Ha actuat amb la Jove Orquestra de les Illes Balears, l´Ensemble Lumière i al grup Rara Avis del compositor Miquel
Àngel Aguiló, l´O. C. S. de les Illes Balears, la Banda de la
Federació de Bandes I. B. i l´Orquestra del Festival de Santanyí. Ha col·laborat amb els músics Hideki Kozakura,
Jaume Anglada i amb la Banda Municipal de Palma .
Participa d’enregistraments com Lumens i Pesquero Chrismas Spirit. Actualment estudia el grau superior d´arpa.

RAIMON RAMÓN
Realitza els seus estudis als conservatoris de Novelda i a
l´Oscar Esplà, i els finalitza amb el premi fi de carrera. Ha
fet cursos de postgrau amb Eric Terwilliger. Ha estat
membre de l´Orquestra de la Generalitat Valenciana, de
la Joven Orquesta Nacional de España, de la Jeunesses
Musicales World Orchestra i de la Gustav Mahler Jugendorchèster, i ha actuat al Musikverein de Viena, Royal
Albert Hall de Londres, Royal Concertgebouw d´Amsterdam, Philarmonie de Berlín i al Carnegie Hall de N.Y. amb
Zubim Metha, Lorin Maazel, entre d´altres. Ha col·laborat
amb l´orquestra del Principat d´Astúries, la Bilbao Orkesta
Sinfonikoa, l´Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, Palau de les Arts a València… S´ha perfeccionat
amb Will Sanders, Rodolfo Epelde, Guido Corti, Kalervo
Kulmala, Nury Guarmaschelli, Raimund Zell i Manuel Pérez
Ortega. Actualment, és membre de la Banda Municipal de
Palma i realitza estudis de màster a l´ESMUC, amb el
professor Jose Vicente Castelló.
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