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La música autòctona
de les Illes Balears
DL: I - 124 - 2019

a càrrec del grup Biel Ensemble

Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres
dissabte, 12 d’octubre a les 20.30 h

Biel Ensemble

Formació

Biel Ensemble és una associació que neix dels desitjos de joves músics
professionals d’oferir una proposta musical de qualitat i, al mateix temps,
innovadora, dins l’àmbit de les Illes Balears. Els seus objectius son:

L’agrupació està formada per joves que, o bé són de les Illes Balears, o hi han
rebut la seva formació musical.

• Fomentar la cultura musical arreu del territori
• Donar a conèixer compositors i intèrprets locals
• Promocionar la música de cambra original per a la formació, així com les
adaptacions de grans obres simfòniques a petit format
• Apropar la música als infants mitjançant una important tasca pedagògica,
destinada principalment als diferents centres educatius

Flauta: Llorenç Bonet
Clarinet: Isabel Riera
Violí: Bernat Martí
Viola: Pedro Ortega
Violoncel: Miquela Gayà
Contrabaix: Maria Servera
Rapsode: Joan Carles Palos

Tenen com a objectiu promocionar la música pròpia de les Balears. Sovint
trobam vertaderes joies dins aquesta categoria, composta per antics músics que,
segons el nostre criteri, no es troben al lloc que els pertoca dins el panorama
musical actual, o bé companys que, com nosaltres, lluiten per aconseguir un lloc
entre els grans noms de la història.
És un projecte de gran complexitat, que comporta molta recerca, estudi, lectures,
investigació i, sobretot, arranjaments, ja que és música que no se sol interpretar.

Programa
El Rosetón
Entrada
Ofertori
Berceuse

Joan Maria Thomàs

Mallorca

Fuga a cinc veus

Antonio Torrandell

Mallorca

Ho sento tinc pressa

Adolfo Villalonga

Eivissa

Cançons per a veu i piano
Cançó d’abril
El rossinyol
Jardins de Montjuïc
Non-non

Margarida Orﬁla

Menorca

Peces per a ﬂauta i guitarra
L’auba
Cubana
Barcarola
Vals

Bartomeu Oliver

Mallorca

T’estim i t’estimaré

Antoni Parera Fons

Mallorca

Eivissa 2000 Blues

Adolfo Villalonga

Eivissa

