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concert de cants i sons
a benefici de la protectora d’animals del gironès
28 d’octubre de 2018 / 18h
auditori josep viader / casa de cultura de girona
entrada: 10 €

estira i arronsa acordió i violí

helena musté

Libertango
Wake me up
Music for a found hamonium
Tsadik katamar

Se tu m’ami se sospiri, de Geovanni Battista

grup vell galligants havaneres
La colla (valset) - Sebastià Gironès
La barca xica (havaneres) - Rafel Llop / Josep M. Roglan
Lola la tavaernera (rumba/havanera) - Carles Casanovas / Josep Bastons
La rosa del port (valset) - J. Ll. Ortega Monasterio

KATY EVOLGHLY veU I GUITARRA
Nascuda a Iran i establerta a l’Estat espanyol des de 1979, la formació musical
de Katy Evoghly suma el coneixement de la diversitat cultural d’una terra
multiètnica amb l’educació musical clàssica europea.

noemí osorio dansa
La ballarina Noemí Osorio presenta en aquesta ocasió un espectacle de dansa.
És professora de diverses disciplines com el flamenc, la rumba, la dansa del
ventre o bollywood, a diversos centres de les comarques gironines.

JORDI NOVELL PIANO (nova cançó)
Suau, de Francesc Pi de la Serra
Homenatge a Teresa, d’Ovidi Montllor
Noia de porcel·lana, de Pau Riba
El gessamí i la rosa, de Josep Carner
D’un temps, d’un pais, de Raimon
Cançó a Mahalta, de Lluís Llach i Màrius Torres
Em dius que el nostre amor, de Toti Soler i Joan Vergés
Flors de baladre, d’Isidor Marí
Ara que tinc 20 anys, de Joan Manuel Serrat
L’estaca, de Lluís Llach

soprano carles

font

piano

How beautiful are the fett, de Georg Friedrich Händel
Amarilli mia bella, de Giulio Caccini

david busquets veu laura jorba

piano

Després de quinze anys creant cançons i compartint la seva música
David Busquets presenta “El que et vull dir” . Un disc, format per 10
cançons escrites per Busquets, que parlen principalment de l’amor en un
impecable pop melòdic.

melani molina arpa
Over the rainbow, de Harol Arlen

melani molina arpa clara valero
carmen rodriguez veu

veu

Barcarolle dels contes, fragment de l’òpera Els contes de Hoffman de Jacques
Offenbach basada en els contes d’Ernest Theodor Amadeus Hoffmann.

carles font

piano

Sonatina, de Maurice Ravel

carles font

piano clara

carmen rodriguez veu
El desidchado, de Saint-Saens
O sole mio, Eduardo Capua
Torna Surriento, Ernesto de Curtis

valero

veu

