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La millor música, des de les aules fins a l'escenari
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El Conservatori del Liceu basa els seus 
ensenyaments en el convenciment que 
l’excel·lència musical només es pot trobar 
en l’experiència de la interpretació davant el 
públic. Els diferents cicles que configuren la 
programació artística del centre són un dels 
màxims exponents de com es du a la pràctica 
de manera efectiva aquest principi, i entre ells el 
cicle LICEU JOVE emergeix com el gran espai on 
es trasllada la millor música des de les aules fins 
a l’escenari, tot establint un pont entre l’activitat 
acadèmica i la vida musical de la nostra ciutat.

Aquest cicle, doncs, dóna l’oportunitat als estu-
diants del Conservatori de pujar a l’escenari del 
nostre magnífic Auditori (considerat unànime-
ment un dels millors del seu tipus a Barcelona) i 
experimentar el repte de presentar, en un entorn 
professional, el resultat artístic d’un estudi molt 
exigent; una vivència que contribueix de manera 
fonamental a la seva experiència i formació com 
a músics.

Els concerts a càrrec dels diversos conjunts del 
Conservatori són així una expressió d’aquesta 
dimensió professionalitzadora, però alhora esde-
venen una oferta artística de gran interès per al 
públic, que té al seu abast en aquest cicle l’opor-
tunitat d’escoltar des d’Orquestres simfòniques 
o la Liceu Big Band fins a actuacions dels solis-
tes més prometedors, formacions de cambra 
especialitzades en determinades combinacions 
instrumentals o el grup dedicat a la Música de 
nova creació (la qual cosa dóna també espai en 
aquest cicle a les obres dels estudiants de Com-
posició).

Finalment, 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.

Us convidem a descobrir aquest cicle on troba-
reu una àmplia paleta estètica d’èpoques, reper-
toris i formacions amb el denominador comú del 
talent i exigència dels estudiants del Conserva-
tori del Liceu.
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ORQUESTRES I BANDA
Banda Simfònica

En la que ja és la seva tercera temporada als 
escenaris, la Banda Simfònica del Conservato-
ri del Liceu obre el cicle de grans conjunts del 
centre com a projecte consolidat, no només per 
l’excel•lent record que ha deixat a públic i parti-
cipants, sinó com a puntal que enriqueix l’ofer-
ta orquestral per als alumnes d’instruments de 
vent fusta i vent metall de tots els cursos.

A través de la banda, aquests estudiants tenen la 
possibilitat d’acostar-se a un món que, tot i que 
encara roman desconegut per part del públic, viu 
en plena efervescència tant a Europa com a Àsia 
i Estats Units, on les bandes, lluny de limitar-se 
als arranjaments d’obres simfòniques o la músi-
ca de “festivitat”, compten amb un repertori de 
nova creació extraordinàriament ample i divers, 
pensat específicament per a aquest tipus de for-
macions.

La música original per a banda, precisament, 
serà la protagonista del seu primer concert d’en-
guany, que dirigirà Javier Forner amb obres tant 

Data:  23/11/2017 - 17h

Concert Banda
Simfònica

Programa:

Festivo    E. Gregson
Variations on a Theme by R. Schumann 
    R. Jager
Pageant    V. Persichetti 
Suite Française   D. Milhaud

Javier Forner, director

de compositors vius com Gregson (amb Festivo, 
una exuberant partitura i una de les obres més 
conegudes del seu autor) i Jager, com de grans 
noms del segle XX com Persichetti i Milhaud.
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Orquestra Clàssica 

Com la Banda Simfònica, fa dos anys que vam 
veure la presentació de l’Orquestra Clàssica del 
Conservatori del Liceu a l’Auditori del centre. 
Aquesta formació està integrada sobretot per 
alumnes de 1r curs que a través d’aquesta expe-
rimenten el seu primer contacte amb un conjunt 
orquestral al Conservatori, més enllà de l’estudi 
individual o cambrístic del seu instrument.

Després de consolidar-se l’any passat amb dues 
grans obres del repertori com són la simfonia 
Haffner de Mozart i la Segona de Beethoven, en-
guany al concert que l’Orquestra Clàssica dirigi-
da per Manel Valdivieso  ens oferirà una nova 
fita del simfonisme amb la que segurament és 
l’obra orquestral més popular del compositor an-
glès Benjamin Britten, la Guia d’orquestra per a 
joves. 

Escrita el 1945 i amb el subtítol Variations and 
Fugue on a Theme of Purcell, aquesta obra sorgí 
d’un encàrrec del Ministeri de Cultura per a una 
pel·lícula documental de Muir Mathieson que 
tenia unes finalitats pedagògiques (i estructu-
ra argumental de música i narrador) similars a 
les de Pere i el Llop, escrita per Prokófiev anys 

abans: mostrar els diferents instruments i famí-
lies (amb els seus colors i capacitats tímbriques) 
que componen l’orquestra simfònica occidental 
(en la gravació original, la London Symphony di-
rigida per Malcom Sargent).

Per a la seva Guia, Britten prengué el motiu del 
“Rondeau” incidental compost per Purcell per a 
una producció del 1695 de l’obra teatral Abde-
lazer o The Moor’s Revenge, d’Aphra Behn. Ac-
tualment, ha esdevingut una de les peces més 
utilitzades en l’educació musical dels infants a 
tot el món.

Data: 23/11/2017 - 20h

Concert Orquestra  
Clàssica

Programa:

Suite de cançons breus 
 R. Lamote de Grignon / A. Scriabin
(Orquestracions d’alumnes de 2n curs 
d’Instrumentació)

Guia d’orquestra per a joves, op. 34 
             B. Britten

Manel Valdivieso, director
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Banda Simfònica

Un any més, ens acomiadarem abans de les Fes-
tes amb el nostre ja tradicional Concert de Na-
dal. Es tracta d’una vetllada ja de per sí especial, 
donat el caliu propi d’aquestes dates, però que, 
a més, aquest curs 2017-2018 comptarà amb el 
fet inèdit de ser la Banda Simfònica del Conser-
vatori del Liceu l’encarregada de posar-hi músi-
ca.

Gaudim així de les festes nadalenques de la mà 
d’aquesta formació que dirigirà Xavier Pagès i 
que reivindica el seu protagonisme després d’ha-
ver enlluernat el públic en els seus concerts tot 
consolidant-se, en aquesta la seva tercera tem-
porada de vida, com un gran valor musical del 
centre que enriqueix l’oferta orquestral per als 
alumnes d’instruments de vent fusta i vent me-
tall de tots els cursos.

Doneu la benvinguda al Nadal amb una banda 
sonora diferent i plena de força i color de la mà 
d’un programa que us descobrirà la música de 
tres grans compositors actuals: el mexicà Arturo 

Márquez, l’holandès Johan de Meij i el belga Jon 
van der Roost, aquests dos darrers procedents 
de la zona d’Europa on el món de les bandes es 
troba més en efervescència.

Data: 14/12/2017 - 20h

Concert Banda 
Simfònica

Programa:

Danzón núm. 2          A. Márquez
Loch Ness              J. de Meij
Spartacus              J. van der Roost

Xavier Pagès-Corella, director
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Orquestra Simfònica 

El gran repertori simfònic torna a l’escenari del 
Conservatori del Liceu de la mà de la seva for-
mació orquestral més extensa en el seu primer 
concert d’aquest curs 2017-2018. L’Orquestra 
Simfònica del Conservatori Superior del Liceu 
és un conjunt que reuneix els alumnes del centre 
diverses vegades l’any per treballar i aprofundir 
en el gran repertori orquestral de totes les èpo-
ques, i que gaudeix d’una consolidada trajectòria 
que l’ha dut a les sales més emblemàtiques de 
Barcelona com són l’Auditori del Conservatori 
del Liceu, el Palau de la Música, l’Auditori i el Gran 
Teatre del Liceu.

Així mateix, ha estat dirigida en programes sim-
fònics o d’òpera per directors com Salvador Mas, 
Antoni Ros-Marbà, Joan Albert Amargós, Josep 
Caballé-Domènech, Rubén Gimeno o Manel Val-
divieso entre d’altres, en concerts memorables 
que han deixat sempre testimoni de l’excel•lèn-
cia i la qualitat dels seus membres. Ha realitzat 
també enregistraments per a ràdio, televisió i 
segells discogràfics com Harmonia Mundi i Co-
lumna.

L’Orquestra Simfònica serà la gran protagonis-
ta d’una vetllada musical on podreu gaudir amb 
aquest projecte que aglutina l’eina pedagògica i 
la pràctica acadèmica a través d’una proposta 
artística de gran interès per al públic amant de 
de les grans obres del simfonisme universal.

Data: 08/02/2018 - 20h

Concert Orquestra  
Simfònica

Programa:

Concierto elegíaco           Leo Brouwer
Altres obres a determinar

Alí Arango, guitarra solista (Premi Extraordinari 
d’Interpretació del Conservatori del Curs 2016-
2017)

Manel Valdivieso, director
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Orquestra Simfònica al Palau 
de la Música Catalana

L’Orquestra Simfònica del Conservatori del 
Liceu també participa habitualment en progra-
macions externes i que l’han convertit en una 
formació de prestigi dins el nostre panorama 
orquestral. En aquesta ocasió trepitjaran l’esce-
nari del Palau de la Música Catalana per acom-
panyar una agrupació dels millors cors infantils 
del nostre país (Amics de la Unió, Escola IPSI, 
Orfeó Català i Orfeón Donostiarra) dirigits per les 
reconegudes batutes de Francesc Llongueras i 
Manel Valdivieso. Un concert per a tota la famí-
lia amb obres  cabdals del repertori català per a 
veus blanques, de Joan Llongueres, Josep Jordi 
Llongueres i del Mestre Ros Marbà, amb la na-
rració de Joan Vives.

Data:  03/03/2018 - 17.30h

Concert Orquestra  
Simfònica al Palau 

de la Música 
(Cantates Infantils)

Programa:

Cançons i jocs d’infants     J. Llongueres
El cavaller i el drac  J. J. Llongueres
El concert desconcertant      A. Ros Marbà

Anna Niebla, soprano
Carles Pachón, baríton
Joan Vives, narrador
Cor Mitjans de l’Orfeó Català 
(Glòria Fernàndez, directora)
Cor Mozart i Cor Corelli de l’Escola IPSI 
(Jordi-Lluís Rigol, director)
Petits Cantors Amics de la Unió (Marta 
Dosaiguas i Guifré Canadell, directors)
Cor Infantil de l’Orfeó Català (Glòria Coma i 
Pedrals, directora)
Cor Txiki de l’Orfeón Donostiarra (Montse Lato-
rre, Esteban Urzelai i Leticia Vergara, directors)
Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu
Francesc Llongueras, director
Manel Valdivieso, director
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CORS
Cor de Cambra i Veus 
Blanques

Tota l’emoció de la millor música coral en un 
concert ple de puresa musical i espiritualitat! El 
Cor de Cambra i el Cor de Veus Blanques del 
Conservatori del Liceu, formats pels alumnes 
de Cant del centre i que vam veure l’any passat 
acompanyant l’orquestra, seran enguany els pro-
tagonistes absoluts d’aquest recital marcat per 
l’alta l’exigència musical i delicadesa del reper-
tori escollit, i que serà dirigit per dos dels grans 
directors de cors del nostre país com són Mireia 
Barrera i Daniel Mestre.

Amb un clar protagonisme del romanticisme ale-
many, podreu gaudir de peces fonamentals del 
repertori coral universal com són el Locus iste de 
Bruckner o l’Avi Maris Stella de Grieg, però també 
descobrir un autor menys conegut com L. Bár-
dos, que té una gran producció coral. Així mateix, 
hi haurà temps pel Lied coral, amb una peça de 
Schumann i l’inclassificable Gott im Ungewitter 
de Schubert.

Finalment, les noies acompanyades d’un grup 
instrumental oferiran una missa de Rheinberger, 
autor de delicada escriptura vocal no sempre 
prou reivindicat, i les Seven Part Songs de Holst.

Data: 24/11/2017 - 13.30h

Concert Cor de 
Cambra i de Veus 

Blanques
Programa:

Cor de Veus Blanques
Missa en La major, op. 126 
(cor femení, conjunt instrumental i orgue)      
                  J. Rheinberger
Seven Part Songs
(cor femení i cordes)    G. Holst
           
Daniel Mestre, director

Cor de Cambra
Locus iste            A. Bruckner
Ave Maris Stella       E. Grieg
Popule meus     L. Bárdos
Eli, Eli     G. Bárdos
Gott im Ungewitter  (cor i piano)   F. Schubert 
So wahr die Sonne scheinet  
(cor i piano) R. Schumann 

Mireia Barrera, directora
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PETITS 
CONJUNTS

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 au-
ditori com amb una notable projecció exterior. 
Alhora, representen propostes artístiques d’es-
pecial interès per al públic, que pot trobar-hi un 
format de concert diferent a l’habitual i amb un 
repertori molt divers.

Ho demostra, per exemple, el Grup de Saxòfons 
que dirigeix Albert Julià o l’extensa trajectòria de 
l’Orquestra de Guitarres, amb una llarga tradició 
al Conservatori i que hem pogut sentir no només 
en aquests concerts de conjunts instrumentals, 
sinó també en destacades programacions com 
el Festival Internacional de Guitarra de Barcelo-
na. També hi podreu sentir el Quartet de Flautes 
i l’Octet de Violoncels del Conservatori del Liceu.

CONCERTS
24/11/2017 - 15h – Sala d’Orquestra

Orquestra de Guitarres
Olga Kobékina, clavicèmbal
Sergi Vicente, director

Quartet de flautes
Christian Farroni, director

Octet de violoncels
Peter Thiemann, director

08/02/2018 – 13.30h – Sala d’Orquestra

Orquestra de Guitarres
Guillem Pérez-Quer, director

Quartet de flautes
Christian Farroni, director

Octet de violoncels
Amparo Lacruz, directora

24/05/2018 - 20h – Auditori

Grup de Saxòfons
Albert Julià, director
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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 Guitarra, Piano i Vent organitzen amb una 
selecció dels seus alumnes més destacats, que 
ofereixen un seguit de recitals com a solistes o 
en grups de cambra on fan palès l’alt nivell de la 
seva formació rebuda al Conservatori del Liceu, 
a més de representar una gran oportunitat de 
pràctica professional.

CONCERTS

13/02/2018 - 20h  
ConTRASTES      Departament de Guitarra

15/02/2018 - 20h 
PIANÍSSIM  I  Departament de Piano

20/03/2018 - 20h 
AIRE FRESC   Departament de Vent

26/04/2018 - 20h  
PIANÍSSIM II           Departament de Piano

10/05/2018 - 20h  
Piano MAESTOSO           Departament de Piano 
Alumnes de Màster

Data:  07/06/2018 - 20h

Final Premis 
Extraordinaris  

2017-2018 
Alumnes seleccionats en les anteriors fases prè-
vies dels Premis i veredicte final dels guanyadors 
d’aquest curs.

A més, com és ja habitual, un dels moments més 
especials del curs vindrà amb la celebració de la 
Final dels Premis Extraordinaris del Conser-
vatori del Liceu 2017-2018 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 diferents fases 
prèvies i coneixerem el nom dels guanyadors.
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ESCENES LÍRIQUES
Escenes líriques 
“Totes les noces de Fígaro”

La creació del Teatre, el pas d’alumnes que han 
esdevingut llegendes dels escenaris mundials... 
la història del Conservatori del Liceu està íntima-
ment lligada al cant i a l’òpera, i aquest relació és 
avui més vigent que mai: cada any, Escenes Lí-
riques us ofereix l’oportunitat d’apropar-vos als 
nous talents de la lírica que es formen al nostre 
centre a través de la tradicional presentació en 
concert del resultat d’aquest taller únic, que per-
met als joves cantants desenvolupar-se en un 
context professional a la vegada que ofereix al 
públic una vetllada operística d’alt nivell.

Enguany, amb el títol Totes les noces de Fígaro, 
en les seves veus hi podreu gaudir de passatges 
cabdals de la història de l’òpera centrats en el 
personatge de Fígaro, el llegendari protagonis-
ta de les obres de Beaumarchais que va inspirar 
compositors com Paisiello, Mozart o Rossini. Les 
aventures del barber sevillà i els amors de Rosi-

Data:  16/03/2018 - 20h

Concert  
Escenes líriques

Programa:

Fragments d’òperes de G. Paisiello, 
W. A. Mozart i G. Rossini

Manel Valdivieso, director

na i el comte d’Almaviva seran, doncs, els prota-
gonistes d’aquest concert semiescenificat on els 
cantants, alumnes de cant de Tercer i Quart curs, 
comptaran a més amb el fet de ser acompan-
yats per l’Orquestra de Cambra del Conservatori 
dirigida per Manel Valdivieso.
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BEQUES DE LA FUNDACIÓ 
DE MÚSICA FERRER-SALAT

La Fundació de Música Ferrer-Salat considera 
l’educació musical un element fonamental en 
la formació integral de les persones i, com a tal, 
pedra angular del progrés social. Des d’aques-
ta premissa, la Fundació convoca amb caràc-
ter anual les Beques Ferrer-Salat, gràcies a les 
quals molts estudiants amb extraordinari talent 
musical han vist possible els seus estudis al 
Conservatori del Liceu i el seu desenvolupament 
professional en unes instal·lacions del més alt 
nivell. 

Cada any, el públic de la ciutat també pot gaudir 
del resultat artístic d’aquesta formació al nostre 
centre gràcies als concerts que realitzen estu-
diants que van obtenir aquests ajuts el curs an-
terior, i que actualment estudien al nostre centre 
i el representen en les produccions que realitzen 
fora com a beneficiaris d’aquestes prestigioses 
beques. Sens dubte, aquest concert es tracta 
d’un reconeixement a la seva tasca, però també 

Data:  19/04/2018 - 19h

Concert Guanyadors
 Beques Ferrer-Salat

Guanyadors de la VIII Edició de les Beques de 
la Fundació de Música Ferrer-Salat (curs 2016-
2017)

d’una oportunitat única per al públic per gaudir 
de tota l’excel·lència interpretativa dels grans so-
listes del demà.

Gaudiu de la millor música de la mà dels guanya-
dors de la VIII edició de les Beques Ferrer-Salat 
seleccionats el passat curs 2016-2017 i assistiu, 
a més, al moment emotiu en què s’anunciaran 
en primícia els guanyadors de la nova edició.
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Liceu Big Band 
amb Sergi Vergés
Després de la seva participació al cicle Liceu 
Jazz en col•laboració amb el 49è Voll-Damm 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona, i la 
seva habitual presència a les jam sessions del 
Cafè del Conservatori, la formació que dirigeix 
Sergi Vergés torna a l’Auditori del Conservatori 
del Liceu amb un nou concert que ens demos-
trarà un cop més per què l’energia i ritme ines-
gotables d’aquest conjunt l’han consolidat com 
una presència indiscutible de l’escena jazzística 
barcelonina a través dels seus espectaculars 
arranjaments de grans temes de la música per 
a big band, que en aquesta ocasió s’aliaran amb 
les veus més prometedores del panorama jove 
actual.

La Liceu Big Band té una àmplia trajectòria artís-
tica que proporciona als alumnes d’Estudis Su-
periors de Jazz i Música Moderna del centre una 
experiència plenament professional. D’aquesta 

Data:  03/05/2018 - 20h

Concert  
Liceu Big Band amb 

Sergi Vergés

LICEU BIG BAND

manera, desenvolupa una àmplia activitat de 
concerts en la qual ha compartit cartell i esce-
nari amb les primeres figures mundials del jazz. 
Els estudiants del Conservatori han pogut gaudir 
així del mestratge de músics com Maria Schnei-
der o Joshua Redman, en les masterclasses de 
Liceu Jazz, i realitzar concerts sota la direcció de 
grans músics internacionals com Jere Laukka-
nen, Amikam Kimelman, Joan Reinders, Giovan-
ni Guidi o Gianluca Petrella.
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El Cafè del Conservatori acull durant tota la 
temporada una programació estable de Jam 
Sessions del Departament de Jazz i Música 
Moderna. Cada dijous al vespre a les Liceu Jam 
Sessions es pot gaudir d’un ambient musical 
únic de la mà de grups d’alumnes del centre li-
derats per un professor diferent cada setmana, 
que s’ha consolidat dins l’oferta musical barce-
lonina com un actor imprescindible de l’escena 
jazzística. Les Jam Sessions representen un 
espai immillorable per gaudir del millor jazz i de 
figures tan reconegudes com Roger Mas, Jordi 
Bonell, Oriol Saña, Dee Jay Foster o Bill McHenry, 
però també són un espai de creixement musical 
i professional per als estudiants del Conservato-
ri. A més, un cop al més les jams compten amb 
la participació de l’emblemàtica Liceu Big Band 
dirigida per Sergi Vergés.

CADA DIJOUS A LES 21H AL CAFÈ DEL 
CONSERVATORI DEL LICEU

JAM SESSIONS  
AL CAFÈ DEL CONSERVATORI
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Liceu XXI
     
Al cicle Liceu Jove també hi ha espai per a la mú-
sica del nostre temps, ja siguin peces cabdals 
de les avantguardes compositives o la pròpia 
música que s’escriu a les aules del Conservatori 
del Liceu per part dels estudiants del centre. Així 
doncs, la tasca de l’ensemble Liceu XXI és la 
d’omplir aquest espai tot formant els estudiants 
del centre de tercer i quart curs en la interpreta-
ció del repertori contemporani, però també acos-
tar al públic la música més actual i de nova crea-
ció erigint-se com una oferta artística de gran 
interès dins la programació musical de la nostra 
ciutat dedicada als nous llenguatges musicals.

Representa d’aquesta manera una oportunitat 
única per accedir al què fan els compositors del 
nostre temps, però també per als propis autors, 
que tenen en el Liceu XXI una finestra oberta 
al seu abast per mostrar al món la seva tasca 
creativa. D’aquesta manera, entre obres cabdals 
del repertori contemporani, en els programes de 
l’ensemble Liceu XXI hi trobem un especial èm-
fasi en les creacions dels estudiants de quart 
curs de Composició, que enguany es graduen.

NOVA CREACIÓ
Data:  09/02/2018 - 13.30h

Concert Liceu XXI
Programa i director a determinar

Data:  22/06/2018 -13.30h

Concert Liceu XXI
Programa:

Obres de Francisco Javier Cañizares, Jordi Es-
tany, Irene Gregori i Guillem Ponsí (alumnes de 
4t de Composició del Conservatori del Liceu)

Xavier Pagès-Corella, director
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COL·LABORACIÓ AMB EL 
MUSEU PICASSO DE BARCELONA
100 anys de l’estrena de 
Parade, d’Erik Satie

Un any més, continua la col·laboració institucio-
nal entre el Conservatori del Liceu i el Museu Pi-
casso de Barcelona, que ha fructificat en projec-
tes artístics tan reeixits com el Musicant Picasso 
per als Departaments de Cambra i Composició.

Aquest novembre arriba una nova mostra 
d’aquesta sinèrgia pictòrico-musical, que en 
aquest cas involucrarà els estudiants del Depar-
tament de Piano. Es tracta de la celebració del 
centenari de l’estrena a Barcelona de Parade, 
del compositor francès Erik Satie. Les alumnes 
de Màster del centre Carolina Santiago i Elisa-
beth Vera la interpretaran a quatre mans en un 
concert a l’auditori del Museu Picasso de Bar-
celona, amb projeccions i diversos textos llegits 
per actors.

El museu Picasso resulta el marc idoni d’aques-
ta celebració. Satie compongué el ballet Parade 
el 1917 per al ballarí Sergei Diaghilev segons un 

Data:  10/11/2017 - 21h

Concert  
100 anys de l’estrena 
de Parade, d’Erik Satie

Programa:

PARADE (Ballet realista en una escena)

I. Prélude du rideau rouge
II. Prestidigitateur Chinois
III. Petite fille américaine 
IV. Rag-time du paquebot
V. Acrobates 
VI. Suite au Prélude du rideau rounge

Carolina Santiago i Elisabeth Vera, piano

argument de Jean Cocteau (sorgit precisament 
d’una obra anterior del mateix compositor, Trois 
morceaux en forme de poire) i amb coreografia 
de Léonide Massine. Fou precisament Picasso 
l’encarregat del vestuari i escenografia, sent la 
primera i única vegada que treballaria amb Sa-
tie. La seva estrena causà un gran escàndol per 
la seva reivindicació de l’entreteniment popular 
(menystingut per l’elit del ballet) i la utilització 
d’elements avantguardistes que provocaren, per 
exemple, que Apollinaire encunyés per primera 
vegada el terme “surrealista”.
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Musicant Picasso

Des de fa cinc anys, el Departament de Compo-
sició i el Departament de Música de Cambra del 
Conservatori del Liceu col·laboren amb el Museu 
Picasso de Barcelona en el projecte Musicant 
Picasso, una iniciativa a través de la qual els es-
tudiants de Composició escriuen cada curs un 
seguit de peces breus inspirades en diferents 
obres del pintor malagueny proposades pels 
Serveis Educatius del Museu a través d’un treball 
conjunt amb alumnes. Un dels grans al•licients 
de la iniciativa és que aquestes composicions 
són interpretades pels alumnes del Conservatori 
davant mateix de les obres que les han inspirat, 
tot creant un interessant diàleg interdisciplinar. 
Es realitzaran diversos passis amb els quadres 
i es finalitzarà amb un concert conjunt a la Sala 
d’Actes acompanyat d’una presentació.

Data:  10/05/2018

Concert  
Musicant Picasso

Musicant Picasso té com a objectius, mitjançant 
la unió del llenguatge pictòric i el musical, ex-
plicar l’obra del pintor de forma transversal, do-
nar-la a conèixer a les noves generacions de 
creadors tot contribuint a fer-la “seva” i a usar-la 
com a punt de partida per a noves creacions, al-
hora que s’ofereix als estudiants de Composició 
una finestra per mostrar al públic les seves crea-
cions. 
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10/11/2017 - 20h  100 anys de l’estrena de Parade d’Erik Satie

23/11/2017 - 17h   Concert Banda Simfònica

23/11/2017 - 20h  Concert Orquestra Clàssica

24/11/2017 - 13.30h  Concert Cor de Cambra i de Veus Blanques

24/11/2017 - 15h  Concert Petits Conjunts

14/12/2017 - 20h  Concert de Nadal (Banda Simfònica)

08/02/2018 - 13.30h  Concert Petits Conjunts

08/02/2018 - 20h  Concert Orquestra Simfònica del Conservatori

09/02/2018 - 13.30h Concert Liceu XXI

13/02/2018 - 20h  conTRASTES (Dep. Guitarra)

15/02/2018 - 20h  Pianíssim I (Dep. Piano)

03/03/2018 - 17.30h  Concert Orquestra Simfònica al Palau de la Música Catalana

16/03/2018 - 20h Escenes Líriques 

20/03/2018 - 20h Aire Fresc (Dep. Vent) 

19/04/2018 - 19h Concert Beques Fundació de Música Ferrer-Salat

26/04/2018 - 20h  Pianíssim II (Dep. Piano) 

03/05/2018 - 20h Liceu Big Band amb Sergi Vergés

10/05/2018   --- Musicant Picasso

10/05/2018 - 20h Piano Maestoso (Dep. Piano - Màster)

24/05/2018 - 20h Grup de Saxòfons amb Albert Julià

07/06/2018 - 20h Final Premis Extraordinaris 2017-2018

22/06/2018 - 13.30h Concert Liceu XXI

CALENDARI

Més informació a www.conservatoriliceu.es
Nota: Els aforaments són limitats. Es reserva el dret de modificar horaris i dates, així com can-

cel·lar qualsevol activitat per a motius de l’artista o de la pròpia organització.
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