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TARDES MUSICALS
Una hora de música selecta
CCLXXXIX Tar da
Dimecres, 12 de febrer de 2020, a les 19 hores
Lloc: CASAL DEL METGE, Via Laietana, 31
CONCERT DE GUITARRA
PHILIPPE MOURATOGLOU

Ricercare 5 ................................... Francesco da Milano (1497-1543)
Andante Largo, op. 5 .......................... Fernando Sor (1778-1839)
Gran solo, op. 14 .................................... Fernando Sor (1778-1839)
Le Calme, op. 50 ................................... Fernando Sor (1778-1839)

6 estudios .................................................... Fernando Sor (1778-1839)
op. 6, n.9
op. 29, n.21
op. 6, n.7
op. 29, n.16
op. 31, n.20
op. 6, n.10
Variaciones en el aire "O Cara Armonia"
de la Flauta Màgica, op. 9 ................................................ W.A. Mozart
Due canzoni lidie ............................................................ Nuccio d'Angelo
Barcelona, Febrer de 2020
Aquesta INVITACIÓ és vàlida mentre queden seients buits a la sala

PHILIPPE

MOURATOGLOU
Format per Wim Hoogewerf, per Roland Dyens i per Pablo
Márquez, va ser durant un temps professor assistent al
Conservatori de Strasburg.
Philippe Mouratoglou es distingeix per la seva gran obertura
instrumental, i toca amb tota la família de les guitarres acústiques, tant clàssiques i folks de 6 i 12 cordes, com barítones i
estilístiques.
Intèrpret i improvisador, col·labora amb músics i en reunions
de tota mena, tant en l'esfera del clàssic com en el camp de les
improvisacions.
S'acosta a la creació contemporània amb els grups Línea i
Alma Viva, la música de cambra i els grans concerts de guitarra, amb el grup Occitània.
Forma, des de l'any 2009, amb la soprano Ariane Wohlhuter,
un duo que ha publicat 2 CDs del segell "Troba vox":
We only came to dream, dedicat a John Dowland,
Benjamin Britten i Dusan Bogdanovic (2013)
Mélodies et Lieder, compost amb obres de Franz
Schubert i Gabriel Fauré (2017)
Paral·lelament va fundar, l'any 2012, amb el clarinetista
Jean-Marc Foltz i el grafista Philippe Ghielmetti, el segell
Vision Fugitive.
Ha fet duo amb el guitarrista flamenc Pedro Soler (Rumores
de la Caleta-Albeniz i flamenc), l'any 2014.
I col·laboracions amb Bruno Chevillon (2018), amb Sébastien
Boisseau (2013), amb Ramón López (2018) i amb altres més.

Aportació pro-música mínima de 3 €uros.

Si sou més generosos s’agrairà molt la vostra col·laboració.
Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya
Departement de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

