
GENER-ABRIL 2019

Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboren:

Ajuntament d’Amer

Innova Ensemble
«Pere i el llop»

Balkan Paradise Orchestra

Pere i el llop és un dels primers contes musicals 
escrits, una referència per a tots els que es crea-
ran posteriorment i un dels més interpretats, gra-
vats i adaptats. Va ser escrit per en Sergei Prokofi -
ev l’any 1936. La seva idea era fer arribar als nens 
la música simfònica sense que s’avorrissin. Va cer-
car diferents personatges i els va representar per 
un instrument; alhora, volia representar aspectes 
de la societat a traves dels diferents protagonistes 
del conte.

El Quintet de vent InNova es constitueix l’any 2008 
dins el marc de l’InNova Ensemble, conjunt dedicat 
a la divulgació de la música de cambra, amb un 
especial interès per la Música Contemporània. Els 
seus joves integrants, s’han format amb els més 
prestigiosos professors europeus. Així mateix, han 
format part d’orquestres de renom com l’European 
Union Youth Orchester, Gustav Mahler Jugendorc-
hester o l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu.

Des que va iniciar el seu camí a principis de 2015 
a la ciutat de Barcelona, Balkan Paradise Orchestra 
ha anat confi rmant, actuació rere actuació el seu 
paper com a formació inusual i trencadora. Integra-
da per deu instrumentistes de vent i percussió han 
aportat un aire fresc i alegre al panorama de les 
fanfàrries del nostre país. Amb formacions, experi-
ències i infl uències diverses però compartint la pas-
sió per la tradició balcànica, aquestes onze dones 
transformen el gènere en un autèntic elixir de melo-
dies tradicionals amb ritmes de tot el món, oferint 
un espectacle carregat d’energia que funciona tant 
en escenari com al carrer. 

Amb una sorprenent capacitat per generar empatia 
amb el públic, la BPO porta alegria, festa i ganes de 
ballar a cada racó del món. «K’ATAKA» és un recull de 
tot allò que ens defi neix i ha format part de nosaltres 
des que aquest projecte va néixer.

Dia:  7 d’abril a les 18:00 h
Lloc: Teatre El Casal
Entrades anticipades: 5€ • Taquilla: 6€

Dia:  14 d’abril a les 19:00 h
Lloc: Teatre El Casal
Entrades anticipades: 8€ • Taquilla: 10€

Sona Sona
Familiar Fanfàrria

Dia:  24 de març a les 18:00 h
Lloc: Teatre El Casal
Entrades anticipades: 10€ • Taquilla: 12€

Sona
Clàssica
Iwona Sobotka 
Josep Surinyac

Iwona Sobotka va aconseguir elogis internacio-
nals com a guanyadora del Gran Premi del Con-
curs Internacional de Música Reina Elisabeth 
de Bèlgica. Altres premis inclouen els primers 
premis al Concurs de Música d’Art a Varsòvia, 
el Concurs Paderewski de Bydgoszcz i a les Au-
dicions Internacionals d’Artistes East & West a 
Nova York, on va oferir el seu concert de debut 
al Carnegie Hall. Va debutar a l’Òpera Nacional 
de París interpretant el paper de Pamina en «La 
fl auta màgica» de Mozart.

Josep Surinyac ha estat guardonat en diver-
sos concursos en les modalitats de Música de 
Cambra i «Lied». Des de l’any 1992 col·labora 
amb l’Orfeó Català, tot essent durant cinc anys 
pianista del Cor de Cambra del Palau i durant 
tres més pianista del Cor Infantil III. Actualment, 
acompanya el Cor de Noies de l’Orfeó Català.

Col·labora: Consolat General de la República de 
Polònia a Barcelona.



Dia:  20 de gener a les 18:00 h
Lloc: Teatre El Casal
Entrades anticipades: 10€ • Taquilla: 12€

Dia:  10 de febrer a les 18:00 h
Lloc: Teatre El Casal
Entrades anticipades: 10€ • Taquilla: 12€

Dia:  24 de febrer a les 18:00 h
Lloc: Església
Entrades anticipades: 10€ • Taquilla: 12€

Dia:  10 de març a les 18:00 h
Lloc: Teatre El Casal
Entrades anticipades: 8€ • Taquilla: 10€

SonaSona Sona Sona
BluesJazz Música de Cambra Rhythm and Blues

Joan Chamorro  
«La Màgia de la veu»

Tail Dragger 
Tota Blues Band & JL Pardo

Ionut Podgoreanu 
cAMERata

Bourbon

El projecte de la Màgia de la veu, projecte sorgit de la 
Sant Andreu Jazz Band,  està format actualment per 12 
músics, 5 dels quals són també vocalistes. Combinen el 
format de petita Big Band amb formacions més petites, 
donant sempre la màxima importància a la veu, sobre la 
qual gira tot l’espectacle.

La Sant Andreu Jazz Band és una formació nascu-
da al barri de Sant Andreu (Barcelona) l’any 2006 
sota la direcció de Joan Chamorro. Dotze anys 
d’il·lusió, de treball i de resultats màgics constatats en 
8 treballs en format CD i DVD, en una pel·lícula («A fi lm 
about kids & music» del director Ramon Tort), en 10 
àlbums sorgits en el si de la col·lecció «Joan Chamorro 
presenta» protagonitzats per alguns dels joves talents 
que formen o han format part de la Sant Andreu Jazz 
Band, el projecte la Màgia de la Veu i una projecció 
internacional que motiva importants músics nacionals 
i internacionals a col·laborar en el projecte d’aquests 
petits grans artistes.

Howlin ‘Wolf va dir sobre Tail Dragger «One day this boy 
will take my place.» (Un dia aquest noi em reemplaçarà.)

A Tail Dragger se’l coneixia com «Crawlin ‘James», ja 
que en els seus espectacles s’arrossegava i lliscava 
per terra mentre cantava. Howlin ‘Wolf, el va veure i el 
va convidar a molts dels seus concerts per ensenyar-li 
les seves tècniques vocals. Al poc temps el va batejar 
amb el nom de Tail Dragger, ja que gairebé sempre en-
trava tard o descompassat en les seves cançons. Des-
prés de recórrer molts clubs, de casar-se sis vegades, 
veure’s embolicat en un judici per assassinat i sortir 
absolt i publicar nombrosos singles, el seu primer Lp, 
«Crawlin ‘Kingsnake» apareix el 1996, i el  segon  és 
«American People», editat per l’arxiconegut segell Del-
mark Records. El 2005 grava un DVD i un CD aclamat 
per la crítica i distingit amb el Premi Living Blues al 
millor DVD de l’Any: Oportunitat única per escoltar el 
Blues més brut i infame amb Tail Dragger i amb els 
meravellosos José Luis Pardo i Tota Blues Band. Blues 
genuí, salvatge i primitiu des dels Estats Units, mai 
tocat al nostre país.

Orquestra de Cambra formada per 16 músics mem-
bres de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona, sota la direcció de Ionut Podogreanu i amb 
Clara Pouvreau com a Cello Solista. Ens interpreta-
ran obres de Tomaso Albinoni, Carl Philipp Emanuel 
Bach i Wolfgang Amadeus Mozart entre altres. 

En la seva carrera, ha estat trompa principal de di-
verses orquestres. Actualment, i desde el 2006, 
Ionut Podgoreanu és trompa solista de l’Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu, i des del 2014 
és professor al Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona.

Descrita pels crítics com una intèrpret destacada 
amb gran creativitat i habilitats tècniques, Clara Pou-
vreau es converteix en un dels violoncel·listes fran-
cesos més destacats de la seva generació. Clara in-
terpreta amb un violoncel Nicola Gagliano de 1730, 
generosament cedit per un mecenes privat i un vio-
loncel barroc Joannes Jauck de 1742.

Sextet format amb músics reconeguts que propo-
sa un passeig per Bourbon Street, el carrer més 
musical de New Orleans, Louisiana. Del dixie al 
soul passant pel blues, el jazz i el gospel spiritual. 
Rhythm and Blues de mitjans del segle XX en pura 
essència. Una proposta agosarada y divertida que 
s’estrenà al Sunset Jazz Club de Girona el gener 
2014 i ja han passat, entre d’altres, per el Black 
Music Festival de la mateixa ciutat davant d’un pú-
blic emocionat que es torna, sens dubte, addicte 
als seus concerts.

Nito Figueras, piano / Pedrito Martinez, contrabaix 
/ Ruben Berengena, bateria / Xavi Molina, saxo y 
clarinet / Juan Cozar, trompeta i Sandra Fern, veu

Programació
Data Hora Artistes Espai

20 gener 18:00 JOAN CHAMORRO 
«LA MÀGIA DE 
LA VEU»

El Casal

10 
febrer

18:00 TAIL DRAGGER  
TOTA BLUES BAND 
JL PARDO

El Casal

24 
febrer

18:00 IONUT 
PODGOREANU 
cAMERata

Església

10 març 18:00 BOURBON El Casal

24 març 18:00 IWONA SOBOTKA  
JOSEP SURINYAC

El Casal

7 abril 18:00 INNOVA 
ENSEMBLE

El Casal

14 abril 19:00 BALKAN 
PARADISE 
ORCHESTRA

El Casal

Rambla Monestir s/n • 17170 Amer - Girona
T. +34 972 43 11 12
M. +34 622 33 72 55

www.amer.cat
cultura@amer.cat

www.amer.cat/sona-amer/

ABONAMENTS: General – 7 concerts 60€ (estalvi aprox. 20% 
sobre la general). Els abonaments, que son nominatius, ator-
guen el dret de reserva de seient. TARIFES ESPECIALS: Abo-
naments 7 concerts a 50€ per jubilats, aturats, menors de 18 
anys i escoles de música (estalvi de més d’un 30%). Adqui-
sició d’entrades i abonaments a les ofi cines de l’ajuntament 
d’Amer, a idea.entradium.com, a cultura@amer.cat i al telèfon 
622 33 72 55.


