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 Creativitat, Disciplina, Sinergies



Oferim projectes singulars de gran qualitat dintre del
marc de la música de Cambra i simfònic.
La nostra seu al Palau Pignatelli ens permet gaudir i
fer gaudir de l'essència de la música de cambra.

Sobre la O.R.C.A.
Orquestra de 



Gran Celebració de l'Any Joan Manén al Palau amb una
proposta per ressaltar la figura del violinista i compositor
català Joan Manén i l'oportunitat d'estrenar obres del
compositor revelació Marc Migó.

Concertinos &
Cançons Catalanes
(Palau de la Música Catalana)



Programa Nadalenc, amb una proposta enriquidora, dirigit
pel Kai Gleusteen ( Concertino del gran teatre del Liceu )
que comentarà a la vegada que interpreta com a solista les
diferències entre tres hiverns, Vivaldi, Richter i Piazzola,
coincidint amb la celebració del seu any.

Gran Concert de
Nadal
(Hiverns Comentats, Valssos i
Polques)



Espectacle oferitper Orquestra de Cambra i una parella de
ball que fan a la vegada de mestres de cerimònies.
Projecte pensat perquè la participació del públic permeti
l’experiència de gaudir de les característiques dels balls de
l’època amb un sopar característic del Barroc.

Carnaval:
Ball de Màscares,
Sopar de Gala 
(Recreació Festa Rei Lluis XIV,
Gastronomia i Dansa)



Un indret immillorable per escoltar els
Branderburgos, treball d'excel·lència dirigit pel
concertino titular Kai Gleusteen.
En aquest es presentaràn els sis concerts que Johann
Sebastian Bach va presentar l'any 1721.

Branderburgos, Nº
3,4,5 al Palau
Pignatelli (1881)



Dues Estrenes de compositors fets amb tota la
intenció per aquest programa, del president i
vicepresident de l'associació Catalana de Compositors
Domenech de la Rubia i Eduardo Diago. 
Per Orquestra de Corda i Violí Solista. 
Per a arrodonir la proposta el concert nº1 de Frédéric
Chopin, magníficament interpretat per Lluís Grané,
un dels pianistes més guardonats nacional i
internacionalment, un goig per tots els sentits amb
força i vitalitat en aquesta nova etapa d'obertura
cultural. 

Artístes de Casa
Nostra



Proposta pensada per apropar els instruments
clàssics al format més actual.

L'orquestra encarrega a un compositor de renom
Medleys dels millors temes de la dècada dels 80's de
manera que podem gaudir de Michael Jackson,
Queen, Madona, Boney M, en una versió mai vista. 
 La interpretació a mà de 15 músics de corda i piano
envoltats per moltes sorpreses escèniques i un
atrezzo captivador, transportarà als assistents a la
època dels 80's.

80's Symphonics:


