
La millor música, des de les aules fins a l'escenari
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El Conservatori del Liceu basa els seus ensenya-
ments en el convenciment que l’excel·lència mu-
sical només es pot trobar en l'experiència de la 
interpretació davant el públic. És per portar a la 
pràctica de manera efectiva aquest principi que 
neix LICEU JOVE. Aquest cicle dóna l'oportunitat, 
i també el repte, als estudiants del Conservatori 
de pujar a l'escenari del nostre magnífic Audito-
ri (considerat unànimement un dels millors del 
seu tipus a Barcelona) a presentar, en un entorn 
professional, el resultat artístic d'un estudi molt 
exigent.

Com a expressió d’aquesta dimensió professio-
nalitzant, LICEU JOVE ofereix concerts gratuïts 
(d’aforament limitat) a càrrec dels diversos con-
junts del Conservatori, des de les Orquestres 
simfòniques o la Liceu Big Band fins a les ac-
tuacions de solistes, les formacions de cambra 
especialitzades en determinades combinacions 
instrumentals o el grup dedicat a la Música de 
nova creació (cosa que dóna espai també al cicle 
per a les obres dels estudiants de Composició).

El reconeixement de l’excel·lència que són els 
Premis extraordinaris es reflecteix també a 
LICEU JOVE en la gran festa que serà la final 
dels Premis del curs que ara comença.
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ORQUESTRES I  
CONJUNTS 

Orquestra Clàssica

Després de la seva presentació ara fa un any 
amb moviments seleccionats de simfonies clàs-
siques, l'Orquestra Clàssica torna a l’escenari i 
assumeix el repte d’un programa amb dues de 
les més grans obres mestres de tot el repertori 
orquestral: la Simfonia Haffner de Mozart i la Se-
gona Simfonia de Beethoven. 

El programa es completa amb música per a 
piano de Ricard Lamote de Grignon en versions 
orquestrals realitzades pels estudiants de Com-
posició del Conservatori. Aquest conjunt està 
format sobretot per alumnes de 1r curs que hi 
tenen el seu primer contacte amb la formació 
orquestral al Conservatori més enllà de l’estudi 
individual o cambrístic del seu instrument.

Data:  25/11/2016 - 20h

Concert Orquestra  
Clàssica

Programa:

Simfonia 35 "Haffner" de W. A. Mozart
Simfonia n.2 de L. van Beethoven
Petita Suite de R. Lamote de Grignon  
(Orquestracions d'alumnes del Conservatori)
Xavier Pagès, director
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Orquestra Simfònica i  
Cor de Cambra 

L’Orquestra Simfònica del Conservatori presen-
tarà el desembre un repertori amb grans obres 
del Romanticisme, complementat amb els clàs-
sics nadalencs propis d’aquelles dates. Entre les 
obres religioses de Felix Mendelssohn destaca 
la que va compondre sobre el text del Psalm 42 
el mateix any en que fou fundat el Conservatori 
del Liceu: una gran obra per a cor i orquestra on 
hi conflueixen la tradició luterana i el seu desco-
briment de l’escriptura coral litúrgica anglesa. 
Per altra banda, la famosa suite extreta del seu 
ballet Trencanous per Txaikovski és, a més duna 
meravellosa música nadalenca de joguina, una 
obra mestra de la invenció melòdica i orquestral.

El programa es completa amb diverses nadales 
a les que el compositor català Albert Guinovart 
ha dotat de rics arranjaments per a orquestra i 
veus, una forma molt adequada d’acomiadar-nos 
abans de les Festes de Nadal.

El mes de febrer l’Orquestra Simfònica presen-
tarà un nou programa, centrat en una obra fona-
mental del repertori simfònic orquestral, la Quar-
ta Simfonia de Robert Schumann, i que tindrà 
un especial interès per l’estrena d’una obra del 
guanyador del Premi extraordinari de Composi-
ció. El mes de maig, ja proper el final de curs hi 
haurà un darrer concert de l’Orquestra Simfònica 
amb les obres que seran treballades en un intens 
període d’assaig i aprenentatge del gran reperto-
ri simfònic.
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Data:  15/12/2016 - 20h

Concert Orquestra  
Simfònica i Cor de  

Cambra i d’Alumnes 
del Conservatori

Programa:

I PART
Psalm 42 “Wie der Hirsch schreit”  
(Com el cérvol es deleix per l’aigua)  
per a Cor, Orquestra i Solistes   
F. Mendelssohn (1809-1847)

II PART

Trencanous (Suite)   
P. I. Txaikovski (1840-1893)

Nadales i Villancicos   Albert Guinovart (arr.)
Rin, Rin
El Desembre congelat
Campanas de Belén
Fum, fum, fum

Cor de Cambra i Cor d’Alumnes Conservatori 
del Liceu
Daniel Mestre i Ricard Oliver, directors
Orquestra Simfònica Conservatori del Liceu
Manel Valdivieso, director

Data: 09/02/2017 - 20h

Concert Orquestra  
Simfònica del  
Conservatori

Programa:

I PART
Obra de David Esterri (Premi d’Honor de  
Composició 2015-2016)
Obres de R. Wagner

II PART
Simfonia núm. 4, R. Schumann

Orquestra Simfònica Conservatori del Liceu
Santi Sarrate, director convidat

Data: 25/05/2017 - 20h

Concert Cloenda de 
Curs. Orquestra  
Simfònica del  
Conservatori
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Conjunts instrumentals 
Els diferents conjunts de cambra que han sorgit 
del Conservatori del Liceu han permès acostar 
els estudiants a la interpretació conjunta i l’acti-
vitat concertística, tant als cicles del nostre audi-
tori com amb una notable projecció exterior. 

Ho demostra la invitació del Conjunt de Saxò-
fons a participar fa un any amb gran èxit als Ren-
contres Musicales de Méditerranée que tenen 

lloc anualment a Còrsega, França, o les diverses 
actuacions que l’Orquestra de Guitarres, amb 
una llarga tradició al Conservatori, ha realitzat a 
diverses sales de concerts, en el marc del Festi-
val Internacional de Guitarra de Barcelona. 

A Liceu Jove els podreu escoltar juntament amb 
l’Octet de violoncels, el Quartet de Flautes o 
l’Ensemble de metalls, un format de concert di-
ferent a l’habitual i amb un repertori divers.
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Data:  09/02/2017 - 13.30h

Concert Ensemble de 
saxòfons i  

Orquestra de guitarres

Programa:

Obres de J.S. Bach, A. Márquez  
i altres a determinar
Xavier Larsson i Guillem Pérez-Quer, direc-
tors

Data:  25/05/2017 - 13.30h

Concert Orquestra 
de guitarres, Octet de 

Violoncels, Quartet 
de Saxòfons,  

Ensemble metalls i 
Conjunt de flautes

Programa:

Obres de Villa-Lobos, Albéniz i Mancini.
Guillem Pérez-Quer, Albert Julià, Juan 
Baptista Domènech i Christian Farroni, 
directors.
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Liceu XXI 
La tasca del conjunt Liceu XXI, amb dos con-
certs aquest curs, és la de formar els estudiants 
del centre de tercer i quart en la interpretació del 
repertori contemporani, però també acostar al 
públic la música més actual i de nova creació, 
sovint marginal als programes de concert. 

Representa així una oportunitat única d’accedir 
al què fan els compositors del nostre temps, i 
alhora per als propis autors, alguns dels quals 
alumnes del Conservatori, que tenen així al seu 
abast una finestra oberta per mostrar al món la 
seva tasca creativa. 

El seu primer concert aquesta temporada, tot 
seguint el que ja és una tradició al Conservatori, 
estarà vinculat a l’obra de Picasso, mentre que 
el segon estarà dedicat íntegrament a les obres 
escrites pels estudiants de Quart curs, que en-
guany es graduen.

Data:  26/01/2017 - 20h

Concert Liceu XXI
Programa:

“Música i Cubisme”, amb obres a l’entorn de  
Pablo Picasso.

Estrena d’una obra de l’estudiant de Compo-
sició del Conservatori Daniel Muñoz.

Data:  26/05/2017 -13.30h

Concert Liceu XXI
Programa:

Obres dels estudiants de Composició que 
acaben els seus estudis i es graduen aquest 
curs.
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Escenes líriques i Òpera

La història del Conservatori del Liceu està ínti-
mament lligada al cant i a l’òpera, una relació 
avui, més vigent que mai: ara teniu l’oportunitat 
d’apropar-vos als nous talents de la lírica que 
es formen al nostre centre amb la ja tradicional 
presentació en concert del taller d'òpera Esce-
nes Líriques. Hi veurem passatges cabdals de 
la història de l'òpera i els seus grans autors, com 
Rossini, Mozart i Verdi, en un concert semiesce-
nificat on els cantants, alumnes de cant de 3r i 
4rt curs, seran acompanyats per l'Orquestra de 
Cambra del Conservatori. 

Data:  03/03/2017 - 20h

Concert Escenes  
líriques

Programa i intèrprets:

Escenes d’òperes de G. Rossini, W. A. Mo-
zart i G. Verdi
Director d’orquestra Manel Valdivieso
Direcció escènica per confirmar
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Banda Simfònica
La Banda Simfònica del Conservatori del Liceu 
és una formació que s'estrenà el passat curs 
acadèmic 2015-2016 al Conservatori i que enri-
queix la oferta orquestral per als alumnes d'ins-
truments de vent fusta i vent metall de tots els 
cursos.

Els estudiants tenen la possibilitat d'acostar-se a 
un món ric i en plena efervescència tant a Euro-
pa com a Àsia i Estats Units, on les bandes, lluny 
de limitar-se als arranjaments d’obres simfòni-
ques compten amb un repertori extraordinària-
ment ample i divers pensat explícitament per a 
aquest tipus de formacions. Aquesta temporada 
la Banda del Conservatori oferirà dos concerts 
sota la direcció de Javier Forner i Xavier Pagès 
respectivament.

Data:  24/11/2016 - 20h

Concert Banda  
simfònica

I PART
An Original Suite  
Gordon Jacob

Viento del Pueblo           
Joan Enric Canet

II PART
Irish Tune and Shepherd’s Hey   
Percy Granger

Anem          
Miquel Asins Arbó

Javier Forner, director convidat
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Liceu Big Band 
Després de la seva participació al cicle Liceu 
Jazz – masterclasses & concerts en col·labora-
ció amb el 48è Voll-Damm Festival Internacio-
nal de Música de Barcelona, i la seva habitual 
presència a les jam sessions del Cafè del Con-
servatori, la formació que dirigeix Sergi Vergés 
torna a l’Auditori del Conservatori per interpretar 
un programa de grans temes amb espectaculars 
arranjaments.

La Liceu Big Band té una àmplia trajectòria ar-
tística que dóna a les activitats dels estudiants 
de Grau Superior de Jazz i Música Moderna una 
dimensió plenament professional. La formació 
desenvolupa una amplia activitat de concerts, 
destacant les seves actuacions a les Jam Ses-
sions del Conservatori del Liceu. A més ha rea-
litzat diferents col·laboracions amb grans noms 
del jazz, entre les que cal esmentar els concerts 
realitzats sota la direcció de grans músics inter-
nacionals com Jere Laukkanen, Amikam Kimel-
man, Joan Reinders, Giovanni Guidi o Gianluca 
Petrella. 

Data:  18/05/2017 - 20h

Concert Liceu Big 
Band
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CONCERTS DE
DEPARTAMENT

El compromís del centre amb l’excel·lència i la 
motivació dels estudiants s’exemplifica també 
en els diferents concerts que els Departaments 
de piano i vent organitzen amb una selecció dels 
seus alumnes més destacats.

A més, com és ja habitual, un dels moments més 
especials del curs vindrà amb una nova edició 
de la Final dels Premis Extraordinaris del Con-

21/02/2017 - 20h  
Concert Departament de Piano

27/03/2017 - 20h 
Concert Departament de Vent

25/04/2017 - 20h 
Concert Departament de Piano

 

Data:  24/11/2016 - 20h

Final Premis  
Extraordinaris  

2016-2017 
Alumnes seleccionats en les anteriors fases 
prèvies dels Premis i veredicte final dels 
guanyadors d’aquest curs.

servatori del Liceu 2016 en les especialitats de 
Cambra i Interpretació. Com cada any, arriba 
l’emoció d’assistir al moment en el qual els par-
ticipants, triats com a representants dels seus 
respectius departaments, s’enfrontaran en la Fi-
nal després d’haver superat les fases prèvies. 
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CONCERT VII BEQUES 
“JOVES PROMESES” 
DE LA FUNDACIÓ FERRER-SALAT

La Fundació de Música Ferrer-Salat considera 
l’educació musical un element fonamental en 
la formació integral de les persones i, com tal, 
pedra angular del progrés social. Des d’aquesta 
premissa, la Fundació convoca, amb caràcter 
anual, les beques “Joves Promeses” gràcies a 
les quals molts joves músics amb extraordinari 
talent musical han vist possible els seus estudis 
al Conservatori del Liceu i el seu desenvolupa-
ment professional en unes instal·lacions del més 
alt nivell. 

Aquest concert, interpretat pels guanyadors de 
la VII edició de les beques “Joves Promeses” se-
leccionats l’anterior curs 2015-2016, constitueix 
un acte de reconeixement a aquesta tasca des-

Data:  05/04/2017 - 20h

Concert Guanyadors 
VII Beques “Joves 

Promeses” 
Guanyadors de la VII Edició de les Beques 
“Joves Promeses” de la Fundació de Música
Ferrer-Salat

envolupada al llarg de tot l’any pels intèrprets 
becats i, a més, una ocasió tan especial com és 
sempre l’anunci en primícia dels guanyadors de 
la nova edició d’aquestes beques.
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El Cafè del Conservatori acull durant tota la tem-
porada una programació estable de Jam ses-
sions obertes als alumnes de Jazz i Música mo-
derna i altres músics. Cada dijous al vespre, a les 
Liceu Jam sessions es pot gaudir d’un ambient 
musical únic de la mà dels nostres professors, 
grans músics en actiu com Roger Mas, Mayte 
Alguacil, Oriol Saña, Deejay Foster, liderant els 
alumnes del Conservatori del Liceu:

JAM SESSIONS  
AL CAFÈ CONSERVATORI

06/10/2016 
ROGER MAS  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

13/10/2016 
JAUMELLOMBART  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

20/10/2016 
JOSEP TUTUSAUS 
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

27/10/2016 
VÍCTOR DE DIEGO  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

03/11/2016 
HORACIO FUMERO  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

10/11/2016 
ROGER MAS  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

17/11/2016  
MAYTE ALGUACIL  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI
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24/11/2016  
ORIOL SAÑA  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

01/12/2016  
LICEU BIG BAND  
I SERGI VERGÉS

15/12/2016 

DEEJAY FOSTER  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

22/12/2016  
ROGER MAS  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

12/01/2017 

DAVID XIRGU  
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

19/01/2017 

DANI PÉREZ 
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

26/01/2017 

LICEU BIG BAND 
 I SERGI VERGÉS

02/02/2017

JORDI BONELL 
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

16/02/2017 

CARLES BENAVENT 
& ALUMNES DEL CONSERVATORI

23/02/2017 

NONO FERNÁNDEZ 
& ALUMNES DEL CONSERVATORI



CONSERVATORI DEL LICEU
Carrer Nou de la Rambla, 88

08001 Barcelona
www.conservatoriliceu.es


