Els concerts

Un viatge a mons irreals, acolorits i melodiosos… En aquesta
edició, deixarem volar la imaginació amb composicions
magnífiques i d’una bellesa extraordinària interpretades amb
combinacions inusuals d’instruments!
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Terres de l’Ebre

Una manera més íntima d’experimentar i gaudir de la música
clàssica, amb espais del territori ebrenc com a teló de fons.

Tornen els workshops!
Vols participar en els workshops de DeltaChamber Music
Festival 2022?
Lo Sindicat, Amposta
26.07
19 h
“La motivació i la
música amb perspectiva
musicoterapèutica”
amb Romina Rótulo,
musicoterapeuta i professora
de sensibilització, iniciació,
nivells elementals, cos i
moviment a l’Escola Municipal
de Música del Perelló

Parc dels Xiribecs, Amposta
28.07
09 h
“Mobilitat i prevenció de
lesions-Fitnes”
amb Oscar Alexander Roldan
Agudelo, CEO de Fitmewise i
entrenador personal

Places limitades. Inscriu-t’hi enviant un correu
a info@deltachambermusicfestival.com!

29.07
20 h
Concert DeltaChamber al Territori a
l’Església de Santa Maria de Flix
“Danses fantàstiques”

30.07
20 h
Concert DeltaChamber al Territori a
la Finca de Bombita de Deltebre
“Danses fantàstiques”

01.08
18-21 h
Concerts individuals a la celòquia del
Castell d’Amposta
1 concert cada 15 minuts

02.08
18-21 h
Concerts individuals a l’Oficina
Municipal de Turisme d’Ulldecona
1 concert cada 15 minuts

04.08
20 h
Concert DeltaChamber al Territori al
Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona
“Selecció fantasia”

05.08
21 h
Concert central al Museu de les
Terres de l’Ebre, Amposta
“Fantasia: Programa 1”

06.08
21 h
Concert central al Museu de les
Terres de l’Ebre, Amposta
“Fantasia: Programa 2”

07.08
20 h
Concert DeltaChamber al Territori al
Museu de Tortosa
“Selecció fantasia”

Concert DeltaChamber
al Territori a Flix

Concert DeltaChamber
al Territori a Deltebre

“Danses fantàstiques” - Programa Academy

“Danses fantàstiques” - Programa Academy

Església de Santa Maria de Flix
Divendres, 29 de juliol
20 h

Peces virtuoses per explorar la fantasia en un dels edificis
més notables del municipi de la Ribera d’Ebre, catalogat
a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Immersos en el gòtic tardà, entre arcs, capelles i fines
columnes, gaudirem d’un sorprenent programa.

Finca de Bombita
Dissabte, 30 de juliol
20 h

Una iniciativa que aproparà la música de cambra d’alt nivell
a un espai realment singular i molt especial del Delta de
l’Ebre, on s’amaga un tresor natural, la bassa del Canal Vell.
Un emocionant maridatge que ens delectarà amb la fusió de
natura, una pintoresca i original estructura arquitectònica, i
les peces virtuoses que exploren un repertori fantasiós.

Programa de concert
C. Debussy, Sonata per a flauta, viola i arpa L.137
III. Finale. Allegro moderato ma risoluto
G. Connesson, Disco Toccata per a clarinet i violoncel
H. Tomasi, Danses Rituelles per a flauta, clarinet i arpa
III. Incas
H. Villa-Lobos, Choros Nr. 2 per a flauta i clarinet
M. Haydn, Divertimento per a viola, violoncel i contrabaix en
mib major
R. Clarke, Prelude, allegro and pastorale per a clarinet i viola
G. Rossini, Duet per a violoncel i contrabaix en re major
III. Allegro
P. M. Dubois, Quatuor per a quatre clarinets
Intèrprets
Solistes: Michael Preuß (violoncel), María José Ortuño Benito
(flauta), Laura Ruiz Ferreres (clarinet), Pau Rodríguez Ruiz
(clarinet)
Academy: Marina Prat Mir (viola), Pau Galgo Garcia
(contrabaix), Mar Anglés Lluch (arpa), Ana Parra Navarro
(clarinet), Laia Haro Catalan (clarinet)

Programa de concert
C. Debussy, Sonata per a flauta, viola i arpa L.137
III. Finale. Allegro moderato ma risoluto
G. Connesson, Disco Toccata per a clarinet i violoncel
H. Tomasi, Danses Rituelles per a flauta, clarinet i arpa
III. Incas
H. Villa-Lobos, Choros Nr. 2 per a flauta i clarinet
M. Haydn, Divertimento per a viola, violoncel i contrabaix en
mib major
R. Clarke, Prelude, allegro and pastorale per a clarinet i viola
G. Rossini, Duet per a violoncel i contrabaix en re major
III. Allegro
P. M. Dubois, Quatuor per a quatre clarinets
Intèrprets
Solistes: Michael Preuß (violoncel), María José Ortuño Benito
(flauta), Laura Ruiz Ferreres (clarinet), Pau Rodríguez Ruiz
(clarinet)
Academy: Marina Prat Mir (viola), Pau Galgo Garcia
(contrabaix), Mar Anglés Lluch (arpa), Ana Parra Navarro
(clarinet), Laia Haro Catalan (clarinet)

Concerts individuals

Un músic, un oient, l’espai i la música

A Amposta
Celòquia del Castell d’Amposta
Dilluns, 1 d’agost
18-21 h (1 concert cada 15 minuts)

A Ulldecona
Oficina Municipal de Turisme d’Ulldecona
Dimarts, 2 d’agost
18-21 h (1 concert cada 15 minuts)

Concert DeltaChamber
al Territori a Ulldecona
“Selecció fantasia”
Teatre Orfeó Montsià
Dijous, 4 d’agost
20 h

L’arquitectura noucentista de l’Orfeó Ulldeconenc acollirà
un programa que ens farà viatjar per mons irreals i melòdics
amb alguns dels més grans compositors de la història
de la música, amb peces magnífiques i d’una bellesa
extraordinària interpretades amb combinacions d’instruments
inusuals i que van ser el preludi d’una òpera composta just
abans de morir el compositor.
Programa de concert
R. Strauss, Capriccio per a sextet de corda
B. Martinů, Serenade per a dos clarinets i trio de corda
I. Moderato, poco allegro
II. Andante
III. Scherzo. Poco allegro - molto vivo
IV. Adagio - Allegro
L. Spohr, Fantasia i variacions per a clarinet i corda op. 81
PAUSA
P. I. Txaikovski, Souvenir de Florence op. 70 per a sextet de corda
I. Allegro con spirito
II. Adagio cantabile e con moto
III. Allegretto moderato
IV. Allegro con brio e vivace

Concerts personals i íntims, on un oient i un músic es troben
en intimitat musical, en un espai de proximitat i complicitat.
Un concert especial i únic que sorgeix de la trobada de les
seves mirades. Quin serà l’instrument, el músic i el repertori?
Tot és sorpresa fins al mateix moment del concert!

Intèrprets

Inspirats en la performance de Marina Abramović, L’artista és
present, els concerts individuals són un innovador concepte
que va arribar en primícia a tot l’estat espanyol de la mà de
DeltaChamber Music Festival el 2020!

Solistes: Livia Sellin (violí), David Schultheiß (violí), Anna Puig
Torné (viola), Laia Puig Torné (violoncel), Fernando Arias
Fernández (violoncel), Laura Ruiz Ferreres (clarinet), Pau
Rodríguez Ruiz (clarinet)
Young Talent: Marina Prat Mir (viola), Ana Parra Navarro
(clarinet)

Concert central
a Amposta

Concert central
a Amposta

“Fantasia: Programa 1”

“Fantasia: Programa 2”

Museu de les Terres de l’Ebre
Divendres, 5 d’agost
21 h

Els icònics concerts centrals de DeltaChamber Music Festival
tindran lloc al Museu de les Terres de l’Ebre, a Amposta, espai
on farem un viatge màgic per sonoritats i textures desconegudes
entre cordes, vents i piano. Un repertori de cambra que
s’acompanyarà amb una delicada actuació de dansa clàssica i
que ens farà viure una proposta immersiva fantàstica.
Programa de concert
W. A. Mozart / A. Pärt, Adagio per a clarinet, violoncel i piano
R. Schumann, Märchenerzählungen per a clarinet, viola i piano
I. Lebhaft, nicht zu schnell
II. Lebhaft, und sehr markiert
III. Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck
IV. Lebhaft, sehr markiert
B. Martinů, Serenade per a dos clarinets i trio de corda
I. Moderato, poco allegro
II. Andante
III. Scherzo. Poco allegro - molto vivo
IV. Adagio - Allegro
PAUSA
P. I. Txaikovski, Souvenir de Florence op. 70 per a sextet de corda
I. Allegro con spirito
II. Adagio cantabile e con moto
III. Allegretto moderato
IV. Allegro con brio e vivace
Intèrprets
Solistes: Livia Sellin (violí), David Schultheiß (violí), Anna Puig
Torné (viola), Laia Puig Torné (violoncel), Fernando Arias
Fernández (violoncel), Laura Ruiz Ferreres (clarinet), Pau
Rodríguez Ruiz (clarinet), Chengcheng Zhao (piano)
Young Talent: Marina Prat Mir (viola), Ana Parra Navarro (clarinet)
Ballarina: Cristina Porres Mormeneo

Museu de les Terres de l’Ebre
Dissabte, 6 d’agost
21 h

Sota les aurores boreals amb colors oscil·lants de la
instal·lació efímera “L’AURORA”, de l’Estudi d’Arquitectura
Pere Socias Julbe, i al ritme del repertori de cambra
acuradament seleccionat i acompanyat de dansa clàssica,
ens espera un món de sorpreses i il·lusió en un dels museus
més importants de Catalunya pel seu fons d’etnologia, natura
i arqueologia.
Programa de concert
G. Connesson, Adams Variations per a violí, clarinet,
violoncel i piano
R. Strauss, Capriccio per a sextet de corda
L. Spohr, Fantasia i variacions per a clarinet i corda op. 81
PAUSA
Z. Fibich, Quintet per a clarinet, trompa, violí, violoncel i piano
en re major op. 42
I. Allegro non tanto
II. Largo
III. Scherzo
IV. Finale. Allegro con spirito
Intèrprets
Solistes: Livia Sellin (violí), David Schultheiß (violí), Anna
Puig Torné (viola), Laia Puig Torné (violoncel), Fernando
Arias Fernández (violoncel), Laura Ruiz Ferreres (clarinet),
Pau Rodríguez Ruiz (clarinet), David Melgar López (trompa),
Chengcheng Zhao (piano)
Young Talent: Marina Prat Mir (viola), Ana Parra Navarro (clarinet)
Ballarina: Cristina Porres Mormeneo

Concert DeltaChamber
al Territori a Tortosa

DeltaChamber
Soloists

“Selecció fantasia”
Museu de Tortosa
Diumenge, 7 d’agost
20 h

Clarinet: Laura Ruiz Ferreres
Professora HfMDK Frankfurt am
Main (Alemanya) i clarinet solista
Oxford Philharmonic (Regne Unit)

Clarinet: Pau Rodríguez Ruiz
Director i professor Escola i Centre
Professional de Música La Lira
Ampostina

Aquest edifici modernista inspirat en l’arquitectura mudèjar,
que combina maó a vista, ceràmica i teula vidriada, acollirà el
darrer concert del festival apropant-nos a un món irreal i poètic
amb un repertori que inclou alguns dels més grans compositors
de la història de la música, amb peces d’un gran virtuosisme i
d’una bellesa extraordinària interpretades amb combinacions
d’instruments inusuals i que van ser el preludi d’una òpera
composta just abans de morir el compositor.

Violí: Livia Sellin
Trio Alba (Àustria)

Programa de concert
R. Strauss, Capriccio per a sextet de corda
B. Martinů, Serenade per a dos clarinets i trio de corda
I. Moderato, poco allegro
II. Andante
III. Scherzo. Poco allegro - molto vivo
IV. Adagio - Allegro

Violí: David Schultheiß
Concertino a Bayerische
Staatsoper Munic (Alemanya)

L. Spohr, Fantasia i variacions per a clarinet i corda op. 81
PAUSA
P. I. Txaikovski, Souvenir de Florence op. 70 per a sextet de corda
I. Allegro con spirito
II. Adagio cantabile e con moto
III. Allegretto moderato
IV. Allegro con brio e vivace

Viola: Anna Puig Torné
Viola solista a la Camerata Bern
(Suïssa), membre de la Mahler
Chamber Orchestra (Alemanya)
i professora del Conservatori
Superior del Liceu

Intèrprets
Solistes: Livia Sellin (violí), David Schultheiß (violí), Anna Puig
Torné (viola), Laia Puig Torné (violoncel), Fernando Arias
Fernández (violoncel), Laura Ruiz Ferreres (clarinet), Pau
Rodríguez Ruiz (clarinet)
Young Talent: Marina Prat Mir (viola), Ana Parra Navarro
(clarinet)

Violoncel: Laia Puig Torné
Professora del Conservatorio
Superior de Música de Aragón

DeltaChamber
Soloists
Violoncel: Fernando Arias Fernández
Professor RCSMM Madrid i Escuela
Superior de Música Reina Sofía

Programes Young Talent i
Academy
DeltaChamber Music Festival fa una forta aposta per la
formació i promoció de l’excel·lència dels joves músics
del país amb el Programa Young Talent i el nou projecte
pedagògic 2022, el Programa Academy.
2 iniciatives que donen l’oportunitat al jove talent de nodrirse dels coneixements i experiències aportades per grans
músics i pedagogs a escala europea i participar en el
programa de concerts, amb les despeses de participació
cobertes.

Violoncel: Michael Preuß
Eliot Quartett (Alemanya)

Young Talent

Flauta: María José Ortuño Benito
Principal assistent de l’Orquesta
Sinfónica de Galicia

Viola: Marina Prat Mir

Clarinet: Ana Parra Navarro

Trompa: David Melgar López
Trompa solista ADDA Simfònica

Piano: Chengcheng Zhao
Professora de la University of
Music and Performing Arts de Graz
(Àustria)

Membres del Programa Academy

Arpa: Mar Anglés Lluch

Contrabaix: Pau Galgo Garcia

Clarinet: Laia Haro Catalan

Univers
DeltaChamber

Ho fan
possible
Organitza

Essent la música de cambra l’eix vertebrador, ens retroalimentem
i establim sinergies amb altres disciplines artístiques.

Dansa
En la 7a edició, per als icònics concerts centrals del festival,
proposem una experiència multidisciplinària que combinarà
una acurada selecció de fantasia i la delicada actuació d’una
ballarina de dansa clàssica. L’ampostina Cristina Porres
Mormeneo, ballarina solista del Royal Ballet Fehérvar, a Hongria,
donarà forma a aquesta experiència immersiva.

Amb la col·laboració

Amb el suport

Composició i arranjaments
En cada edició, encarreguem una obra original o un arranjament
a un compositor del territori. Enguany, gaudirem de l’arranjament
d’una peça sorpresa de la mà del rapitenc Antoni Josep
Alburquerque i Subirats, compositor de prestigiosos solistes i
grups de cambra. A més, les seves obres pedagògiques formen
part de molts currículums de conservatoris nacionals i són obres
obligades en concursos d’interpretació.

Arquitectura
Des de fa quatre anys, celebrem el Concurs d’Arquitectura
Efímera, en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya Demarcació de l’Ebre, una proposta singular que
combina la música de cambra amb intervencions efímeres per al
disseny de l’espai on es realitzen els concerts centrals del festival,
a Amposta. En aquesta edició del concurs, el projecte guanyador
ha estat “L’AURORA”, de l’Estudi d’Arquitectura Pere Socias Julbe.
Amb la complicitat

Arts gràfiques
La imatge gràfica de l’edició l’encarreguem sempre a un jove
dissenyador de les Terres de l’Ebre, seleccionat per l’Escola
d’Arts i Disseny (ESARDI) d’Amposta, amb l’objectiu de donar
més visibilitat al talent local i crear sinergies amb altres formes
d’expressió artística. El cartell de la 7a edició és obra de la
dissenyadora gràfica Anna Pellicer, qui ha conjugat una oda
plàstica al tema d’enguany, “Fantasia”, a través de la tipografia,
les formes i el joc de colors pastel.

Merkamotor

Emissora oficial

Disseny cartell: Anna Pellicer / Disseny programa: vertexcomunicacio.com

Entrades i més informació a
deltachambermusicfestival.com

