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- L’Orquestra Simfònica Camera Musicae presenta el que serà la seva 7a temporada estable al Palau de 
la Música Catalana amb un nou salt qualitatiu, tan pel que fa als solistes com pels programes articulats 
pel seu director titular i artístic, Tomàs Grau.

- Una acurada selecció d’artistes de primer nivell, tant nacional com internacional, entre els quals 
figuren els pianistes Alexander Melnikov i Seong-Jin Cho, les violinistes Leticia Moreno i Esther Yoo, 
els mestres Rinaldo Alessandrini i Salvador Mas, la meravellosa veu d’Ainhoa Arteta i el violoncel·lista 
protegit de Daniel Barenboim, Kian Soltani.

- Uns programes que viatgen des de Rachmaninov fins a Mussorgsky, de Piazzolla fins a Ginastera 
passant per L’ocell de foc d’Stravinsky, un Carmina Burana per a la posteritat, La Inacabada de Schubert 
i el Concert per a violí de Sibelius, sense deixar de banda els Reials Focs Artificials de Händel i la famosa 
Cinquena Simfonia de Beethoven.

Alexander Melnikov, Leticia Moreno,  
Rinaldo Alessandrini i Ainhoa Arteta encapçalen 

la temporada 2018-19 més ambiciosa de l’OCM 
amb 9 concerts, les tardes de diumenge,  

al Palau de la Música Catalana

La nova temporada de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae ha estat articulada per mostrar-vos les 
molt variades sonoritats que ens ofereix el repertori simfònic. Hem seleccionat obres imprescindibles de 
compositors que van marcar un abans i un després en el desenvolupament del llenguatge musical, les 
aportacions dels quals són fonamentals per a descobrir aquesta connexió màgica que hi ha entre la música 
que escoltem i les emocions que sentim.

Amb la complicitat i el talent d’uns solistes i directors convidats que, tant per la seva impressionant trajectòria 
com pel seu compromís amb la qualitat i perfecció interpretatives, s’han guanyat els màxims elogis de la 
crítica i del públic, volem seguir caminant amb l’objectiu de fer que les tardes de diumenge al Palau de la 
Música siguin experiències úniques i inoblidables per a tots els qui vulgueu acompanyar-nos. 

PROGRAMACIÓ

Alexander Melnikov serà l’encarregat d’obrir la temporada el 14 d’octubre amb el Concert per a piano i 
orquestra núm. 2 de Rachmaninov, seguit per la famosa obra Quadres d’una exposició de Mussorgsky a la 
segona part, tot sota la direcció de Tomàs Grau. 
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Seguirem el 25 de novembre amb la intensitat de la solista Leticia Moreno, que ens delectarà amb les Cuatro 
Estaciones Porteñas de Piazzolla, la Suite del ballet Estancia de Ginastera i L’ocell de foc d’Stravinsky.

Passades les vacances nadalenques, tornarem el 20 de gener per embarcar-nos en l’apassionant viatge 
del Carmina Burana, i el diumenge 10 de febrer Salvador Mas dirigirà la Inacabada de Schubert, Die Libelle 
d’Strauss i la Simfonia núm. 2 de Brahms.

El 24 de febrer presentarem la guardonada al Concurs de Sibelius Esther Yoo amb el Concert per a violí i 
orquestra del mateix Sibelius, seguida per la sempre cordial i afectuosa Simfonia núm. 8 de Dvorák, simfonia 
molt especial per al director Tomàs Grau.

Rinaldo Alessandrini dirigirà el 17 de març l’esplendorosa Música per als Reials Focs Artificials de Händel 
seguida per un personal Beethoven, i el 28 d’abril la reconeguda soprano Ainhoa Arteta protagonitzarà un 
concert que inclourà la interpretació dels Vier letzte Lieder (‘Les quatre últimes cançons’) de Richard Strauss i 
la Simfonia núm. 2 de Schumann.

El solista de violoncel de la West-Eastern Divan Orchestra i protegit de Daniel Barenboim, Kian Soltani, 
protagonitzarà el 12 de maig un programa articulat pel director de l’OCM, Tomàs Grau, al voltant de les 
diferents variacions de Haydn, Txaikovsky i Elgar.

Per cloure aquesta esplendorosa temporada, el guanyador del concurs Chopin amb tan sols 21 anys, Seong-
Jin Cho, interpretarà el 29 de juny el preciós Concert per a piano i orquestra núm. 2 de Chopin i l’orquestra en 
solitari, sota la direcció de Tomàs Grau, interpretarà la històrica Cinquena Simfonia de Beethoven.

Abordem amb una il·lusió enorme la nostra setena temporada consecutiva en aquest espai emblemàtic, no 
només arquitectònicament sinó també musicalment, en el que pretenem seguir desenvolupant el nostre ja 
consolidat projecte que, a banda d’estar motivat per la recerca de l’excel·lència artística, aquesta temporada 
té la voluntat de mostrar-vos un nou univers sonor.

CALENDARI

A partir del 17 d’abril de 2018
Renovació d’abonaments, compra d’entrades addicionals pels antics abonats i nous abonaments a la venda.

A partir del 7 de maig de 2018 
Venda d’entrades individuals 

PREUS

De 18€ a 50€ per a tots els concerts.

HORARIS DELS CONCERTS

Tots els concerts de la Temporada 2018-19 al Palau de la Música Catalana es duran a terme 
els diumenges a les 17:30h.
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L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), fundada l’any 2006, 
ha gaudit d’una gran rebuda per part del públic atesa la seva tasca de 
divulgació de la música clàssica entre sectors molt diversos, fent especial 
atenció al públic melòman i jove. Ha actuat en sales com l’Auditorio 
Nacional de Madrid, L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música 
Catalana i el Teatre Tarragona, entre d’altres. En aquests dos últims 
equipaments, l’Orquestra desplega les seves temporades estables de 
concerts de producció pròpia.

Des del seus inicis, Tomàs Grau n’és el director titular i artístic, i des de la 
temporada 2016-2017 el violoncel·lista Lluís Claret n’és l’artista resident. 
El mestre Salvador Mas va iniciar durant la temporada 2017-2018 el rol 
de principal director convidat que abans van exercir Jordi Mora i José 
Rafael Pascual Vilaplana. L’OCM va iniciar el seu projecte de residència a 
l’Auditori del Tívoli del Vendrell durant la temporada 2009-2010, vigent 
en l’actualitat. 

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae ha col·laborat amb directors 
com Antoni Ros Marbà, Salvador Brotons, John Rutter, Diego Martin-
Etxebarria, Josep Vila i Casañas, Xavier Puig, Manel Valdivieso i Virginia 
Martínez; i solistes com Stephen Kovacevich, Sabine Meyer, Patricia 
Kopatchinskaja, Alice Sara Ott, Sayaka Shoji, Avi Avital, Alexandra 
Soumm, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Claudi Arimany, Judith Jáuregui, 
Massimo Spadano o Rafael Aguirre, entre d’altres. 

Tot i realitzar la seva activitat principalment a Catalunya, l’OCM també 
actua de manera periòdica arreu de l’estat espanyol i ha realitzat una 
gira de concerts per diferents ciutats d’Alemanya, Txèquia i Suïssa. Ha 
enregistrat els discs Alba Eterna, Tempesta esvaïda, De Catalunya al 
món, Un conte de Nadal i Mediterráneo.

ORQUESTRA SIMFÒNICA 
CAMERA MUSICAE

www.orquestracameramusicae.com
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Nascut a Barcelona l’any 1979, realitza els estudis musicals al 
Conservatori Superior Municipal de Música de la mateixa ciutat, on 
obté el títol de Professor Superior en Direcció de Cors, guardonat amb 
el Premi d’Honor, l’any 2003. Prossegueix els seus estudis de direcció a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, on obté el Títol Superior de 
Direcció d’Orquestra, assolint les màximes qualificacions, l’any 2007. 
Complementa la seva formació en els Wiener Meisterkurse 2006 i 2007, 
en l’especialitat de Direcció d’Orquestra.

Ha estudiat direcció amb professors de reconegut prestigi internacional 
com Salvador Mas, Jordi Mora, Pierre Cao, Gary Graden o José Rafael 
Pascual-Vilaplana.

Ha dirigit, entre d’altres, solistes de talla nacional i internacional com 
Patricia Kopatchinskaja, Sabine Meyer, Stephen Kovacevich, Alice Sara 
Ott, Sayaka Shoki, Alexandra Soumm, Hartmut Rohde, Asier Polo, Ainhoa 
Arteta, Judith Jáuregui, Lluís Claret, Claudi Arimany, Núria Rial, Àngel 
Òdena, Dúo del Valle i Albert Guinovart a les principals sales de concerts 
de Catalunya i l’estat espanyol.

Actualment és el director titular i artístic de l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae, i el conviden regularment a dirigir d’altres formacions, 
com l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia, Orquestra Sinfónica Vigo 430, Orquesta Clásica Santa 
Cecília, Orquestra de Cambra de Vic, Orquestra de Cambra de Vila-seca i 
Orquestra de Cambra de Cervera, entre d’altres.

TOMÀS GRAU
DIRECTOR

www.tomasgrau.com
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Alexander Melnikov es va graduar al Conservatori de Moscou amb el 
professor Lev Naumov. Durant la seva formació musical va ser d’especial 
importància la seva trobada amb Svjatoslav Richter, qui posteriorment 
el va convidar amb regularitat a festivals de Rússia i França. Ha estat 
guardonat amb importants premis en concursos tan prestigiosos com 
l’International Robert Schumann Competition a Zwickau (1989) i el 
Concours Musical Reine Elisabeth a Brussel·les (1991).

Conegut per les seves decisions musicals i programes poc habituals, 
Alexander Melnikov va descobrir a la seva llarga carrera professional el 
seu interès per a les interpretacions historicistes des de molt jove. Les 
seves majors influències en aquest camp han estat Andreas Staier i 
Alexei Lubimov. Melnikov actua amb regularitat amb orquestres com 
Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, Akademie für Alte Musik 
Berlin o l’Orchestre des Champs-Élysées.

Com a solista, Alexander Melnikov ha treballat amb orquestres com 
la Royal Concertgebouw Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, 
l’Orquestra NDR de la Filharmònica de l’Elba, Orquestra Simfònica de 
la Ràdio de Frankfurt, l’Orquestra Nacional Russa, la Filharmònica de 
Munic, la Filharmònica de Rotterdam i l’Orquestra Filharmònica de la 
BBC, entre d’altres.

La música de cambra forma una part essencial en la seva carrera i l’ha 
portat a col·laboracions musicals amb intèrprets com els violoncel·listes 
Alexander Rudin i Jean-Guihen Queyras, així com amb el baríton Georg 
Nigl.

ALEXANDER MELNIKOV
PIANO

www.e-imusica.com/portfolio/alexander-melnikov
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Considerada mundialment com una violinista emocionant i versàtil, 
Leticia Moreno “captiva públic i crítica amb el seu carisma natural, 
virtuosisme i profunda força interpretativa” i al 2012 va ser nomenada 
Echo Rising Star oferint recitals a les principals sales europees.

Leticia ha treballat amb directors de la talla de Yuri Temirkanov, Esa-
Pekka Salonen, Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, Andrés Orozco-
Estrada, Krzysztof Penderecki, Josep Pons i Juanjo Mena, entre d’altres. 
Amb un acusat perfil internacional, Leticia ha col·laborat amb orquestres 
com la Simfònica de Viena, Filharmònica de Sant Petersburg, Orquestra 
del Mariinski, Maggio Musicale Fiorentino, Orquestra Filharmònica de 
Luxemburg, Academy Saint Martin in the Fields, així com les principals 
orquestres espanyoles i llatinoamericanes.

Destaquem les seves actuacions amb la Hallé Orchestra, amb la Sir 
Mark Elder al Festival de Santander així com amb la Royal Philharmonic 
Orchestra, Weimar Staatskapelle dirigida per Krzysztof Penderecki, 
Gulbenkian Orchestra, RTE Dublín Orchestra dirigida per Josep Pons i 
dues gires: una amb la Filharmònica de Sant Petersburg i Temirkanov, 
i una altra amb la Jove Orquestra de Colòmbia amb Andrés Orozco 
Estrada a Europa.

Leticia ha col·laborat amb artistes com Sol Gabetta, Bertrand Chamayou, 
Kirill Gerstein, Alexander Ghindin, Lauma Skride, Mario Brunello, Leonard 
Elschenbroich i Maxim Rysanov.

Leticia Moreno va estudiar amb Zakar Bron a l’Escola Superior de Música 
Reina Sofia de Madrid i l’Escola Superior de Música de Colònia, i es va 
convertir en el membre més jove a ser admès a la prestigiosa Fundació 
Alexander von Humboldt. Ha guanyat diversos concursos internacionals 
de violí com Szeryng, Concertino Praga, Novosibirsk, Sarasate i Kreisler. 
Leticia toca un Nicolò Gagliano de 1762.

LETICIA MORENO
VIOLÍ

www.leticiamoreno.com
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Sara Blanch, nascuda a Darmós (Tarragona), és una soprano lírico-
lleugera. Va acabar els seus estudis de cant de manera brillant al 
Conservatori del Liceu de Barcelona, obtenint el títol superior en 
l’especialitat d’Interpretació-Cant. Actualment rep les indicacions de la 
soprano Mariella Devia. Amb 16 anys va fer la seva primera aparició en 
una Òpera Jove al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Posteriorment 
participà en diversos programes d’Òpera Studio a Barcelona com The 
little sweep de Britten (Sabadell), Orfeo ed Euridice de Glück, Rita de 
Donizetti i Un ballo in Maschera de Verdi.

Reconeguda amb el primer premi en diverses competicions, a més de 
rebre el Premi del Públic al Concurs Internacional de Cant Montserrat 
Caballé 2014 i el segon premi al Concurs Mirabent i Magrans de Sitges 
(Barcelona), la seva consagració esdevingué al concurs Tenor Viñas 2016, 
on es va emportar vuit premis, despertant sensació i aclamació per part 
de la crítica especialitzada i del públic.

L’any 2013 va debutar al festival rossinià de Pesaro (ROF), interpretant 
el rol de Folleville de l’òpera Il Viaggio a Reims. El mateix any, també va 
debutar en el paper de La Reina de la Nit de La Flauta Màgica al Teatre 
de la Faràndula de Sabadell (Barcelona). El 2015 va debutar al Rossini 
in Wildbad Opera Festival (Alemanya), en el rol d’Elvira de L’italiana in 
Algeri; hi retornà al 2016 per interpretar la Comtesse de Le Comte Ory, 
obtenint un gran èxit de públic i crítica.

Durant la temporada 2016/2017 Sara Blanch va debutar a teatres i 
festivals de renom, com el Teatro de la Maestranza de Sevilla (La Flauta 
Màgica), el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (Thaïs), el Teatro de la 
Zarzuela (Châteux Margaux / La Viejecita) i el Teatro Real de Madrid (El 
Gall d’Or), l’Òpera Campoamor d’Oviedo (L’elisir d’amore) o el Festival 
de Peralada. Sara Blanch destaca per la seva versatilitat no només 
en el repertori líric, sinó també en el concertístic, on demostra la seva 
sensibilitat musical i expressiva, sempre alabada per la crítica.

SARA BLANCH
SOPRANO

www.sarablanch.com
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Flavio Ferri-Benedetti va nèixer a Scandiano (Itàlia) l’any 1983 i va 
emigrar a la Comunitat Valenciana durant la seva infància. Allí va obtenir 
el Grau Professional de Piano (Conservatori “Mestre Goterris” de Vila-
real, 2004), la Llicenciatura en Traducció i Interpretació (Universitat 
Jaume I de Castelló de la Plana, 2005) i finalment el Doctorat Europeu en 
Llengües i Literatures cum laude (Universitat de València, 2014). Flavio 
imparteix cursos com a professor convidat de “Italià per a cantants” a 
la Schola Cantorum Basiliensis (Suïssa) i a la primavera de 2015 com a 
professor convidat de cant al Conservatori de Zurich.

Des del 2006 al 2010 va estudiar cant a la Schola Cantorum Basiliensis 
amb el professor Gerd Türk, obtenint els diplomes de Bachelor of Arts 
i Master of Arts amb Matrícula d’Honor. Allà també va rebre classes 
magistrals d’Andreas Scholl i Evelyn Tubb/Anthony Rooley, entre d’altres. 
Des del 2010 segueix perfeccionant-se amb la professora Lina Maria 
Åkerlund a Zurich.

Flavio ha cantat com a contratenor solista des de l’any 2000 a Europa 
i a Japó, amb un repertori que abasta des de la música medieval fins 
al post-romanticisme. A més d’una ampla activitat en Lied i música 
sacra podem destacar, entre d’altres, les seves actuacions en òperes i 
concerts a Theater Basel (2010), Prinzregententheater Munich (2011), 
Oper Frankfurt (2011), Opéra Royal de Versailles (2012), Opéra de Nice 
(2012), Liederhalle Stuttgart (2012), Ópera de Oviedo (2012), Wigmore Hall 
(2014), Real Coliseo de Carlos III a El Escorial (2014), Hamarikyu Hall Tokyo 
en presència de l’Emperadriu Michiko (2014), Festival Handel Karlsruhe 
(2015–2016), Theater an der Wien (2015), Theater Freiburg (2015)...

Cal destacar les dues nominacions com a Artista Revelació per 
l’anuari Opernwelt al 2009 i al 2010, també va guanyat el 3er Premi al 
Concurs Internacional de Música Sacra (Roma) al 2009. Al 2013 va ser 
semifinalista al 50è Concurs Internacional “Francesc Viñas” de Barcelona 
i finalista al Concurso d’Òpera Barroca d’Innsbruck.

FLAVIO FERRI-BENEDETTI
CONTRATENOR

www.fbenedetti.es
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Toni Marsol va iniciar els seus estudis al Conservatori de Cervera, 
acabant a Barcelona, amb Carmen Bustamante, obtenint el Premi 
d’Honor de Cant al Conservatori Superior de Música del Liceu.

El seu repertori inclou rols com Papageno (La Flauta Màgica), Figaro (Le 
Nozze di Figaro), Don Giovanni i Leporello (Don Giovanni), Marcello (La 
Bohème), Scarpia (Tosca), Escamillo (Carmen), Don Magnifico i Dandini 
(La Cenerentola), Germont (La Traviata), Jago (Otello), Malatesta (Don 
Pasquale) o Dulcamara (L’Elisir d’Amore), entre d’altres, a més d’oratoris 
com les Passions de Bach, el Messies de Händel, els Requiems de Mozart, 
Fauré i Brahms, La Creació de Haydn, 9a Simfonia de Beethoven o els 
Carmina Burana d’Orff amb l’Orfeó Donostiarra, Orfeó Pamplonés, Cor 
de RTVE i La Fura dels Baus.

El baríton ha col·laborat en diverses ocasions amb la Capella Reial de 
Catalunya que dirigeix Jordi Savall i també ha cantat sota la batuta de 
directors com Michel Plasson, Gianandrea Noseda, Evelino Demano, 
Pablo Heras-Casado, Josep Pons, Antoni Ros-Marbà, Víctor Pablo Pérez , 
Andrew Davis o Riccardo Frizza, entre d’altres.

Dins de les últimes temporades d’Òpera del Gran Teatre del Liceu ha 
participat a les produccions de Rusalka, Cendrillon, Il Prigioniero, La 
Traviata i Rigoletto.

TONI MARSOL
BARÍTON

http://www.lerinartists.com/es/artistas/toni-marsol
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Nascut a Barcelona, Salvador Mas es va formar musicalment a 
l’Escolania de Montserrat i al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona. Becat per la Fundació Juan March i el Ministeri de Ciència 
i Recerca austríac, va cursar direcció orquestral i coral amb Hans 
Swarowsky i Günther Theuring, respectivament, a l’Escola Superior 
de Música i Art Dramàtic de Viena. Va ser becat en dues ocasions per 
estudiar a Salzburg amb Bruno Maderna i amb Franco Ferrara, a Siena.
 
Salvador Mas ha estat guardonat per la Fundació Espanyola de la 
Vocació, pel Ministeri de Ciència i Recerca austríac, així com en el II 
Concurs Internacional Hans Swarowsky de Directors d’Orquestra.
 
Va iniciar la seva carrera professional a l’Òpera de Magúncia, i va ser 
nomenat director de l’Orquestra Ciutat de Barcelona, principal director 
convidat d’aquesta formació i, posteriorment, director de l’Orfeó Català.
 
A més de dirigir les principals orquestres espanyoles, Mas és invitat amb 
regularitat a Àustria, Bèlgica, Canadà, Israel, Itàlia, Japó, Mèxic, Polònia, 
Romania i, periòdicament, per les orquestres de la Ràdio de Berlín, 
Leipzig i Saarbrücken, i l’Orquestra Filharmònica de Munic.
 
Ha estat director titular de l’Orquestra Filharmònica del Würtemberg 
(Alemanya); de l’Orquestra Simfònica del Limburg, a Maastricht (Països 
Baixos); de l’Orquestra Simfònica i del Cor del Musikverein de Düsseldorf 
(Alemanya); de l’Orquestra de Cambra d’Israel i de l’Orquestra Ciutat de 
Granada.

SALVADOR MAS
DIRECTOR
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“Can the world take yet another brilliant young female violinist? Yes, if 
that violinist is Esther Yoo”, això va escriure The Telegraph després de 
l’actuació del violinista amb la Philharmonia Orchestra al març de 2016.

Nascuda als Estats Units i criada a Europa des dels 6 anys, Esther va 
començar a tocar el violí als 4 anys i va debutar en concert amb només 
8 anys. El 2012 va ser una de les premiades més joves del Concurs Queen 
Elisabeth. Actualment és alumna d’Ana Chumachenco al Programa de 
llicenciatura d’Excel·lència a la Hochschule für Musik und Theater de 
Munic, i continua rebent assessorament d’Augustin Dumay després 
d’haver completat el Programa Diploma d’Artista a la Queen Elisabeth 
Music Chapel de Brussel·les. 

Esther Yoo és la primera artista nord-coreana amb residència a la 
Royal Philharmonic Orchestra. Aclamada pel seu “to fosc i aristocràtic” 
(Gramophone Magazine) i “impecable artista” (Estil Clàssic del Sud de 
la Florida), Esther Yoo va centrar l’atenció internacional l’any 2010 quan 
es va convertir en la guanyadora més jove del 10è Concurs Internacional 
de Violí Sibelius (16 anys) i de 2014 a 2016 va ser una BBC Radio 3 New 
Generation Artist, que va culminar amb el seu debut a la BBC Proms.

A la primavera de 2017, Deutsche Grammophon va publicar el seu 
segon àlbum, el Concert per a violí de Txaikovski amb la Philharmonia 
Orchestra sota la direcció de Vladimir Ashkenazy, precedit pel seu debut 
al 2015 amb els concerts Glazunov i Sibelius. 

Esther toca un Stradivarius de l’any 1704 “Príncep Obolensky”, 
generosament prestat per un col·leccionista privat.

ESTHER YOO
VIOLÍ

www.estheryooviolin.com
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A més de les seves activitats com a Fundador-Director del Concerto 
Italiano, Rinaldo Alessandrini és reconegut com a director d’orquestra i 
recitals de clavicèmbal, piano i orgue. Està considerat un dels intèrprets 
més autoritzats de Monteverdi a tot el món amb un coneixement i un 
amor profund pel repertori italià naturalment reflectit en programes 
que reprodueixen els elements essencials de la música italiana dels 
segles XVII i XVIII.

Rinaldo ha actuat a Japó, Canadà, Estats Units i a tot Europa, amb 
una demanda creixent exponencialment per dirigir orquestres 
internacionals. Els darrers compromisos com a director d’òpera inclouen 
“Orlando” de Handel a Cardiff amb la Welsh National Opera, i a Dresden; 
“Fairy Queen” de Purcell a la Berliner Philharmoniker; “La finta semplice” 
de Mozart a Munic; L’Orfeó de Gluck i el Figaro de Mozart a Oslo i el “Don 
Giovanni” de Mozart a Lieja.

També ha presentat recentment el cicle d’òpera Monteverdi complet a 
La Scala, dirigit per Bob Wilson. Al 2017, Rinaldo Alessandrini i Concerto 
Italiano van celebrar el 450 aniversari de Monteverdi, amb visites a Xina, 
Hong Kong, Austràlia, Japó i els EUA. 

Els seus enregistraments (Opus 111, Astrèe, Arcana, Deutsche, Harmonia 
Mundi) inclouen, no només la música italiana, sinó Bach i els seus 
contemporanis. Rinaldo ha obtingut el més alt reconeixement de 
la crítica incloent 5 Gramophone Awards, 2 Grand Prix du Disque, 3 
Deutscher Schallplattenpreis, Prix Caecilia, el PremioCini i 4 Midem 
Awards a Cannes.

Rinaldo Alessandrini va ser nomenat Chevalier de l’ordre d’Arts et des 
Lettres pel ministre de Cultura Francès i, juntament amb el Concerto 
Italiano, va ser guardonat amb el prestigiós Premi Abbiati de la crítica 
de música italiana. Va ser editor de les edicions de Baerenreiter d’Orfeo i 
Ulisse de Monteverdi.

RINALDO ALESSANDRINI
DIRECTOR

www.sartoryartists.com/en/rinaldo-alessandrini
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Després de resultar guanyadora del concurs Metropolitan Opera 
National Council Auditions de Nova York i del Concours International 
de Voix d’Opera Plácido Domingo de París, inicia una brillant carrera 
internacional en teatres com el Metropolitan Opera, Carnegie Hall, 
Covent Garden, Bayerische Staatsoper, i òperes com la Scalla de Milà, 
Arena di Verona, Deutsche Oper, entre d’altres, interpretant els papers 
principals d’òperes com La Traviata, La Bohème, Romeo et Juliette, Faust, 
La Rondine, Euguene Oneguin, Turandot i Manon Lescaut.

Combina les seves actuacions operístiques amb recitals i concerts 
dirigits pels més reputats directors com Sir Nivelle Marriner, Gianandrea 
Noseda, Christopher Hogwood, Vasily Petrenko, Pablo González, 
Adrian Leaper, Víctor Pablo Pérez, Gustavo Dudamel, Günter Neuhold... 
i acompanyada per renombrats pianistes repertoristes com Marco 
Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles i Malcolm 
Martineau.

En els últims anys ha rebut nombrosos guardons, com la Medalla d’Or 
al Mèrit de les Belles Arts, Premi de la Hispanic Society of America; Premi 
al ‘Millor Artista de Música Clàssica’ en la Va Edició dels Premis de la 
Música; Premi ‘ONDAS’ al treball més notori en Música Clàssica; Premi 
‘Federico Romero’ de la Fundación Autor a la seva carrera de projecció 
internacional, entre d’altres. 

Els seus futurs compromisos inclouen Tosca a la Sydney Opera House i 
a Düsseldorf, Manon Lescaut al San Carlo de Nàpols i al Bolshoi, Andrea 
Chenier a Oviedo, I Pagliacci a La Monnaie i La Bohéme a Bilbao, així com 
diferents gires de recitals per tot el món.

AINHOA ARTETA
SOPRANO
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Les excel·lents ressenyes i les destacades invitacions per actuar a les 
sales de concerts més importants del món han impulsat aquest músic 
de 25 anys a ser un dels músics més apassionants de la seva generació.

Kian Soltani va néixer a Bregenz el 1992 en una família de músics perses. 
Va començar a tocar el violoncel als quatre anys i quan només en tenia 
dotze es va unir a la classe d’Ivan Monighetti a l’Acadèmia de Música de 
Basilea. Va ser escollit com a becari de la Fundació Anne-Sophie Mutter 
el 2014, i va completar els seus estudis addicionals com a membre del 
Programa Solista Jove de la Kronberg Academy d’Alemanya. També va 
rebre una important formació musical a l’International Music Academy 
de Liechtenstein.

Kian Soltani es va presentar internacionalment als 19 anys amb els 
aclamats debuts al Musikverein de Viena i a la Schubertiade Hohenems. 
A l’abril de 2013 va atreure tota l’atenció com a guanyador del Concurs 
Internacional de violoncel a Hèlsinki, on va ser aclamat per la revista 
Ostinato com “el solista de més alt nivell entre la nova generació de 
violoncel·listes”.

A l’estiu de 2015 es va unir a Daniel Barenboim com un dels solistes del 
Triple Concerto de Beethoven i el Quixot de Strauss a la West-Eastern 
Divan Orchestra, fet que el va portar a actuar per tot el món.

El seu primer àlbum amb el segell Deutsche Grammophon, “Home”, 
format per obres per a violoncel i piano de Schubert, Schumann i Reza 
Vali, es va publicar el passat 9 de febrer de 2018 amb una gran acollida 
per la crítica.

Kian Soltani toca amb el violoncel “London” Stradivarius 1694, un 
generós préstec de la J&A Beare International Violin Society.

KIAN SOLTANI
VIOLONCEL

www.kiansoltani.com
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Amb un talent aclaparador i una musicalitat innata, Seong-Jin Cho 
s’ha embarcant ràpidament en una carrera de projecció mundial i està 
considerat com un dels artistes més singulars de la seva generació. El seu 
joc reflexiu i poètic, assertiu i tendre, virtuós i colorit pot combinar estil 
amb puresa impulsat per un impressionant sentit natural d’equilibri.

Nascut el 1994 a Seül, Seong-Jin Cho va començar a tocar el piano 
als 6 anys i va donar el seu primer recital públic als 11 anys. El 2009, 
es va convertir en el guanyador més jove de la història de la Japan’s 
Hamamatsu International Piano Competition. El 2011, va guanyar el 
tercer premi en el Concurs Txaikovski de Moscou, a l’edat de 17 anys. 
El 2012, es va traslladar a París per estudiar amb Michel Béroff al Paris 
Conservatoire National Supérieur de Musique, on es va graduar al 2015. 
En l’actualitat viu a Berlín.

Seong-Jin Cho es va donar a conèixer a la crítica l’any 2015 quan va 
guanyar el preuat Primer Premi en el Concurs Internacional Chopin 
de Varsòvia i al gener de 2016 va signar un contracte en exclusiva amb 
Deutsche Grammophon. El primer enregistrament es va estrenar al 
novembre de 2016 amb el Primer Concert de Chopin amb la London 
Symphony Orchestra i Gianandrea Noseda.

Ha actuat a l’escenari principal del Carnegie Hall, com a part de la 
Keyboard Virtuoso series, al Concertgebouw d’Amsterdam amb la 
Master Pianists series i ha interpretat recitals a la Berlin Philharmonie 
Kammermusiksaal (Berliner Philharmonic concert series), Alte Oper de 
Frankfurt, Walt Disney Hall de Los Angeles (Los Angeles Philharmonic 
recital series), Tonhalle-Maag de Zuric, Konserthuset d’Estocolm, 
Prinzregententheater de Munic, Mandel Hall de Chicago, Verbier 
Festival, Gstaad Menuhin Festival i Rheingau Festival, entre altres.

SEONG-JIN CHO
PIANO

www.seongjin-cho.com
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Per sol·licitar entrevistes i materials específics (fotografies dels artistes en alta resolució, vídeos de l’Orquestra 
en HD i àudios de recurs) adreceu-vos al nostre l’equip. 

SALA DE PREMSA

www.orquestracameramusicae.com/sala-de-premsa/

CONTACTES DE PREMSA

Francesc Xavier Sànchez · Premsa OCM 
fxsanchez@lamosca.com 
T. 649 418 682

Guillem Mora · Màrqueting i Comunicació OCM 
guillemmora@orquestracameramusicae.com 
T. 637 515 874 

WEB OFICIAL
 
www.orquestracameramusicae.com 


