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Mar Vaque, orgue
Ignasi Terraza, orgue i Pierrick Pedron, saxo
Mireia Latorre, soprano, P. Krivda, viola de gamba i M. Melcova, orgue
JM Mas Bonet, orgue i Pep Manresa, violí
Orgue a la fresca. Jonatan Carbó, orgue i Jordi Mestre, Gralla
“Els orgues de Catalunya” Associació catalana de l’orgue
Michel i Yasuko Bouvard, orgue
Ana Aguado, orgue
Musica Reservata, cor i Juan de la Rubia, orgue
Cor Orfeó Parroquial
Tanit Bono, orgue i cor
Jordi Domènech, contratenor i Benanzi Bilbao, orgue

27/03/15 :: 21:00

Mar Vaqué, orgue
Mar Vaqué neix a Tarragona el 18 de març de 1994. Comença a estudiar música a l’edat de sis anys al
Conservatori de Tarragona, i als set inicia els seus estudis pianístics amb Elisenda Monné i més endavant amb
Natàlia Oterino. L'any 2008 obté el primer premi en el VIII Concursd’Interpretació Musical Vila de Salou.
El 2010 comença a rebre classes d’orgue sota el mestratge del professor Jordi Vergés. Més endavant rep classes
també del professor Jonatan Carbó. Ha participat a masterclasses de Luca Benedicti i Naji Hakim. També ha rebut
classes de Michael Radulescu, Montserrat Torrent, Guido Iotti, François Espinasse, Antonio Duarte, Roberto
Fresco i Francesco Cera.
Durant el curs 2012‐2013 obté el títol de Grau Professional de piano amb Matrícula d'Honor, i el novembre de
2013 obté el Premi d'Honor de Grau Professional per unanimitat en l'especialitat de piano.
Durant els seus anys d'estudi al conservatori ha participat en diferents edicions de la Mostra de Joves Pianistes
de les comarques de Tarragona i ha realitzat concerts de piano, d'orgue i de música de cambra a diferents indrets
de la seva comarca, com ara el Teatre Auditori de Salou, l'Auditori Pau Casals, La Selva del Camp o la Pobla de
Mafumet.
Actualment estudia segon curs de grau superior d'interpretació en l'especialitat d'orgue a l'Escola Superior de
Música de Catalunya amb Oscar Candendo.

17/04/15 :: 21:00

Ignasi Terraza, orgue i Pierrick Pedron, saxo
Ignasi Terraza és un dels pianistes de jazz més destacats a l’Estat espanyol amb una gran projecció internacional. L’any 2009 va
ser distingit amb el primer premi del Jacksonville International Jazz Piano Competition als Estats Units, amb una amplia
discografia que abarca més de 25 referències editades al nostre país, França, Suïssa i Japó, de les quals 5 amb el seu trio. Ha
acompanyat figures de la talla de Frank Wess, Lou Donaldson, Benny Goldson, John Faddis, Jesse Davis… i en el seu trio ha
comptat amb músics com Bobby Durham, Jeff Hamilton, Gregory Hutchinson o Pierre Boussaguet. Actua habitualment als
circuits europeus i ha actuat en gires per Amèrica del Sud i l’est d’Àsia. El seu estil parteix de la tradició del jazz amb influències
com Oscar Peterson i Ahmad Jamal, entre altres, amb el rerefons de la música clàssica europea, per a desenvolupar una veu
pròpia amb un so molt personal ple de virtuosisme, en una música on destaquen la força rítmica del swing i la sensibilitat de la
seva expressió. –
Pierrick Pedron descobrir el jazz als 16 anys , després de començar a les danses de Bretanya . Es va unir a la CIM l'any 1987. Va
començar a gravar en 1994 al costat de Màgia Malik , i participa en el " Douzetet Sax " amb Lionel Belmondo i François Théberge
. Després de gravar amb Ernie Hammes , es troba diversos mesos a Nova York , on va jugar en els clubs . De retorn a França, va
gravar el seu primer disc com a líder : Cherokee ( 2001 ) . Es tria simultàniament per Selmer Saxofon alt per dissenyar la "
referència" ( llançat en 2003 ) 2 . Ell va llançar el seu quartet interpreta a duo amb Michel Graillier , i segueix jugant amb Lionel i
Stéphane Belmondo germans . El 2004 , Pierrick Pedron Cares clàssiques registres sextet , amb Pierre de Bethmann , Màgia Malik
, Agulhon Franck , Thomas Savy i Vincent Artaud . El disc és un èxit de crítica ( commoció preus de disc Jazz Revista Charles Cros ,
ƒƒƒ Télérama ) . També participa en el Paris Jazz Big Band al septet de Jacques Vidal i passa a la gran banda de Wynton Marsalis .
Va tornar a Nova York el 2005 , on va gravar amb Mulgrew Miller , Lewis Nash i Thomas Bramerie el profund d'un somni ( xoc de
2006 per Jazzman , any de disc agitació per Jazz Magazine )

10/05/15 :: 21:00

Les dives barroques
Mireia Latorre, soprano; Peter Krivda, viola de gamba i Monica Melcova, orgue
El programa dives barroques vol retre homenatge a les dones compositores italianes del segle XVII. Algunes de las compositores que presentem van
ser religioses que van poder desenvolupar la seva carrera musical en convents d’Itàlia del nord. Caterina Assandra al convent benedictí de Santa
Águeda de Lomello (prop de Milà), Rosa Giacinta Badalla a Saanta Radegonda de Milà i Isabella Leonarda al convent de les Ursulines de Novara.

05/06/15 :: 21:00

Josep Mª Mas i Bonet, orgue i Josep Mª Manresa, violí
J.M. Manresa: Nascut a Reus, inicia els estudis de violí amb Félix Pérez , posteriorment amb Antoni Guinjoan, Eva Graubin,
Sergio Prieto i Evelio Tieles, amb el qual obté el Títol de Grau Superior de Violí i de qui ha rebut cursos de postgrau.
Ha fet cursos de perfeccionament i de música de cambra amb mestres com Xavier Turull, Àngel Soler, Chiara Bianchini,
Emilio Moreno i François Fernández a Espanya i Itàlia. Ha fet enregistraments per a la ràdio, la TV i per a CD, amb
orquestres de cambra i simfòniques de Catalunya, com l'Orquestra de les Terres de Lleida. Desenvolupa la seva activitat
pedagògica a l'Escola Municipal de Música de Montblanc i a l'Escola vila de Falset. Darrerament ha creat, juntament amb
altres professors, la Jove Orquestra de cambra barrock.
Posseeix un violí construït per Michel Eggimann (Lucca), inspirat amb un Guarneri de 1734, que utilitza per als concerts.

Josep Mª MAS i BONET: Nascut a Centelles (Osona), és professor d’orgue, de baix continu i de música de
cambra al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i organista titular de l’església Prioral de Sant
Pere de Reus. Després d’haver‐se graduat en orgue sota la direcció de Montserrat Torrent al Conservatori
Superior Municipal de Música de Barcelona, va estudiar a Basilea amb el Prof. E.Müller i obtingué el diploma de
Virtuosisme del Conservatori Superior de Música d’aquesta ciutat, per unanimitat del Jurat. Va estudiar música
antiga a la Schola Cantorum Basiliensis i musicologia i interpretació de la música ibèrica antiga amb el Prof.
M.S.Kastner a Lisboa. El 1980 va fundar el Curs internacional de música ibèrica antiga a Torredembarra i
Montblanc, on ensenya cada estiu. Ha estat invitat a donar classes magistrals en diversos conservatoris
d'Europa, com Karlsruhe, Berna, Venècia, Castellana Grotte, L'Aquila, Dijon, Perpinyà, Tolosa de Llenguadoc i a
la Thüringische Orgelakademie d'Altenburg. Forma part del Jurat en concursos internacionals d’orgue.

20/07/15 :: 22:00

Orgue a la fresca
Jordi Mestres, gralla i Jonatan Carbó, orgue
Us proposem una combinació espectacular, arriscada i original que us sorprendrà, més
enllà de la potencia sonora, en descobrir una gran versatilitat i diversitat de matisos.
La unió d' aquests dos instruments parteix de la voluntat d' ambdós intèrprets d'
explorar, amb imaginació, ambició i rigor, nous camins pera aquesta insòlita formació
amb l'objectiu de consolidar un exigent repertori propi.
S'inspira en les arrels i la tradició de cada instrument: La gralla, protagonista de la
música festiva i de carrer, beu de la tradició popular i, al costat de l' orgue, afronta un
nou repte tècnic i interpretatiu vers les sales de concert. L' orguue, lligat a la tradició
culta i a la litúrgica, mostra, esperonat per la gralla, la seva vessant més popular, tal com
en el passat havia Jet en les llibertats d'orgue. Junts, la gralla i l' orgue en concert
ofereixen un repertori molt variat en estils, registres i fonts: obres sobre melodies
populars i obres de nova creació encarregades a compositors catalans actuals; també,
adaptacions per a gralla d' obres del barroc originals per a altres instruments i obres per
a orgue sol pensades especialment per a aquest programa tan singular.

Agost 2015 :: 21:00

Els Orgues de Catalunya
Associació Catalana de l’orgue
Intèrpret a determinar

18/08/15 :: 22:00

Festival Internacional de Música Pau Casals
Michel i Yasuko Bouvard, orgue
Michel Bouvard és un dels grans organistes i Mestres de l’irgue del panorama organístic europeu.
Dins del Festival Internacional de Musica Pau Caslas, ens oferirà junt amb la seva companya un concert a dos, tres i
quatre mans, amb un repertori molt adequata a les característiques i estil de l’orgue barroc del Vendrell
El seu avi Jean Bouvard , organista i compositor Lió , un estudiant de Louis Vierne , Florent Schmitt , Vincent d'Indy ... li
va transmetre la passió per la música des de molt d'hora. Després dels seus estudis de piano a Rodez , joves de la ciutat
, i després a París , Michel Bouvard va estudiar òrgan amb Suzanne Chaisemartin , després va entrar a la classe d'André
Isoir a Orsay , així com en les classes d'escriptura del Conservatori Nacional parís Música. Va completar la seva formació
amb organistes de St. Severin (Joan Boyer , Francisco Rosari, Michel Chapuis ) abans de ser ell mateix durant deu anys
organista d'aquest bell instrument parisenc . Primer premi en el Concurs Internacional de Tolosa ( 1983 ) marca el
començament de la seva carrera . Anomenat per Xavier Darasse per succeir‐li en la classificació d'òrgans del CNR de
Tolosa en 1985 , va continuar la seva acció en favor del patrimoni de la ciutat i la regió , l'organització del seu col∙lega
Willem Jansen , concerts , gires , acadèmies , concursos internacional ... Tot aquest treball de fons en el 96 va portar a
la creació del Festival internacional " Toulouse ‐ les‐ òrgans " i el CESMD classe d'òrgan superior , fundada el 1994 .
Michel Bouvard sosté l'òrgan històric Cavaillé ‐ Coll de la Basílica de Sant Serni , Tolosa . Ha estat durant 4 anys membre
de l'Alta Comissió de Monuments Històrics d'òrgans .

04/09/15 :: 21:00

Ana Aguado, orgue
Neix a Palència el 1984 , en el conservatori estudia piano i òrgan amb A. Dalleres i R. Fresc . Posteriorment
estudia òrgan amb Ó . Candendo a l'ESMUC de Barcelona . Paral∙lelament , s'ha especialitzat en diferents estils
amb grans figures com B. Haas , O. Latry , J. Laukvik , P. Crivellaro , JC Zehnder i D. Roth , entre d'altres. Ha ofert
concerts des dels quinze anys en importants festivals de música , tant espanyols com estrangers. Ha estat
convidada per a tocar en destacats òrgans en ciutats com Barcelona , Madrid , Cremona , Amsterdam , Alkmaar
o Manila . A més , diversos dels seus concerts han estat retransmesos per Ràdio Clàssica i Catalunya Música . Ha
estat guardonada en diversos concursos nacionals , com el Concurs Permanent de Joventuts Musicals
d'Espanya. El 2010 conclou un màster al Conservatori Sweelinck d'Amsterdam sota la direcció de J. van
Oortmerssen , i al juny d'enguany ha finalitzat els seus estudis amb M. Bouvard i J. Jansen al CRR de Tolosa .
Durant el curs 2011/2012 va ser organista resident i professora de la " Pôle Basque de recherche , d'études , de
pratique et de diffusion de l' orgue " a la regió d'Hendaia i Sant Joan de Luz.

22/10/15 :: 21:00

AVE MARIA: Homenatge a Arvo Pärt
Musica Reservata i Juan de la Rubia, orgue
L’organista Juan de la Rubia i Musica Reservata de Barcelona presenten un
programa inèdit, que travessa segles d’espiritualitat mitjançant el nexe comú
del text AVE MARIA, un dels més coneguts dedicat a la Verge.
La proposta es va estrenar l’estiu de 2014 al XLI Festival de Música de Maó i
pretén també ser un homenatge al compositor estonià Arvo Pärt, icona del
minimalisme sacre de la segona meitat del segle XX, i que l’any 2015 complirà
80 anys.
Ambdós intèrprets fonen la seva experiència en una proposta única i
excepcional que demana concentració, silenci i un oient disposat a gaudir de
400 anys de música religiosa envoltat de clàssic contrapunt i alhora de la
improvisació a l’orgue més actual.

06/11/15 :: 21:00

Cor Orfeó Parroquial del Vendrell
60è aniversari de la seva fundació
Cor ‐ Orfeó Parroquial del Vendrell va ser fundat l'any 1955 amb la finalitat
de solemnitzar les festes litúrgiques de la Parròquia de Sant Salvador,
activitat que manté encara, sobretot en els dies assenyalats de Nadal,
Epifania, Setmana Santa, etc. L'any 2005 va celebrar, doncs, amb tota una
sèrie d'actes, el seu 50è. Aniversari.
A part d'això, cap al 1962 començà a oferir concerts fora de la seva activitat
parroquial. Entrà, també, a formar part del Secretariat dels Orfeons de
Catalunya ‐avui dia Federació Catalana d'Entitats Corals‐ i a participar dels
aplecs i treballs comuns amb les altres corals federades. Va ser entitat co‐
fundadora de l'espectacle nadalenc "Els Pastorets Musicals del Vendrell" on
actuà durant molts anys. Ha fet concerts arreu dels Països Catalans i també,
per exemple, a Saragossa, Durango, Covarrubias, Kortrijk (Flandes), La Vaur i
Carcassona (Occitània), a més de participar en concursos a Sagunt (País
Valencià) i Tolosa (Euzkadi). Ha actuat dues vegades al Palau de la Música
Catalana i ha gravat enregistraments per a RNE i per a la BBC britànica.

11/12/15 :: 21:00

Tanit Bono, orgue i cor
Tanit Bono Va néixer a Riudoms on va iniciar els seus estudis de música i piano amb el seu avi.
Poc després va iniciar els estudis de cant a l’Escola de Música de Riudoms amb la professora
Violant Sarrà.
Ha cursat el grau mitjà de cant al conservatori de Vila‐seca amb la professora Charo Garcia,
Heidrun Bergander, Enriqueta Tarrés i Alan Branch.
El juny del 2011 va acabar el seu superior de Cant al Conservatorium van Amsterdam amb els
professors David Wilson Johnson, Valérie Guillorit i David Bollen.
Guanyadora de dos premis al Concurs de Cant Germans Pla de Balaguer 2013: Premi al millor
intèrpret de Lied Fundació Victòria dels Àngels participant al Festival de Lied Victòria dels
Àngels i Beca de participació al Màster de Lied. I Premi Bada ‐Pas Iniciatives Culturals a la millor
cantant.
Ha realitzat diversos cursos de cant per Europa amb David Wilson Johnson, John Streets,
Valérie Guillorit, Iain Farrington, Dido Keuning, Emma Kirkby, Fred Jacobs, Malcom Walker,
David Owen Norris, Ana Luisa Chova, Jeff Cohen, Margarida Lladó, Isabel Rey, Udo Reinemann,
Rudolf Jansen, Margreet Honig, Anna M. Ollet entre d’altres.
Ha format part del Cor Mundial (World Youth Choir) quatre anys consecutius actuant a països
d’Europa, Japó, Corea del Sud i Israel sota la direcció d’importants directors com George Grün,
Antony Leach, Fred Sjöberg, Aharon Harlap, Peter Dijkstra, Sidumo Jacobs, Peter Broadbend i
Gunnar Ericksson.

29/12/15 :: 21:00

Espiritualitat barroca i romántica
Jordi Domènech, contratenor i Benanzi Bilbao, orgue
Jordi Domènech Nascut a Manlleu (Barcelona), estudia piano a l’Escola de
Música de Vic, a l’Estudi Àngel Soler i al Conservatori Superior de Música de
Barcelona amb Fina Colomer, Àngel Soler, Ma Jesús Crespo i Joan Havill.
Paral.lelament estudia cant amb Josep Benet, Charles Brett ‐a la Royal Academy
of Music‐, Laura Sarti ‐a la Guildhall School of Music and Drama‐i amb Salvador
Parron amb qui continua estudiant actualment.
Ha rebut premis de piano i cant (Premi al millor contratenor del Concurs
Internacional de Cant Francesc Viñas 1997). A més, composa, especialment per
a nens i publica les seves obres a les editorials Dinsic i Pagès Editors.
Banzi Bilbao és professor numerari d'òrgan i clau del Conservatori " Guitarrista
José Tomás " d'Alacant , dirigeix el grup de música antiga" Capella Joan Baptista
Comes " . Ha dirigit diferents festivals de música com Els Orgues d'Alacant ,
Itxas Soinua , Mathías Salanova , Musica sacra d'Elx , etc. Actualment és
director artístic dels cicles de música d'orgue " Urdaibaiko Organoak " i "
Festival internacional d'òrgan de Monòver " . L'agenda del professor Bilbao per
a l'any 2014 presenta nombroses intervencions en tot Europa : Saragossa,
Mundaka ( Bizkaia ) , Lugano ( Suïssa ) , Colònia , Füssen ( Alemanya ) , Callosa
d'en Sarrià ( Alacant ) , Modena ( Itàlia ) i altres .

