CONCERT
“UN NADAL DE PEL·LÍCULA”
ORQUESTRA CAMERATA XXI – CIUTAT DE REUS
La Fundació del Teatre Fortuny de Reus organitza juntament amb la Camerata XXI –
Orquestra ciutat de Reus, el concert “Un Nadal de Pel·lícula” el proper diumenge dia 27
de desembre a les 7 del vespre al Teatre Fortuny.
La música sempre és present al Nadal, als carrers, als teatres, a les botigues, als centres
comercials, als cinemes, ... Moltes d’aquestes músiques s’estrenen en aquesta època i
algunes es queden entre nosaltres, a la memòria dels records. Enguany és un any difícil,
un any especial, on la música i la cultura en general han hagut d’amagar-se, han deixat
de sonar.
Es per aquest motiu que la Fundació del Teatre Fortuny de Reus, juntament amb la
Camerata XXI – Orquestra Ciutat de Reus us volen desitjar unes bones festes, plenes de
salut i harmonia. I ho volen fer amb la música, inherent al ésser humà, amb el desig que
la música entri a casa vostra, dolça, suau, a cau d’orella, amb un missatge d’esperança.
El programa de bandes sonores de pel·lícula us emocionarà i us farà somiar. Pirates of
the Caribbean, La bella i la bestia, A Night at the museum, Frozen, La,la,land, West
side Story, i moltes més melodies, us transportaran als racons més màgics, als mons més
insòlits i als llocs més bonics que mai hauries pogut imaginar.
En previsió de les actuals circumstàncies de restriccions socials a causa de la Covid19, el
concert es transmetrà en obert en directe pel Canal Reus Televisió i per la Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya.
La direcció del concert anirà a càrrec del mestre Miquel Massana conjuntament amb els
components de l’orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus i tindrà una durada d’uns 60
minuts. El concert es repetirà el dia 3 de gener al municipi de la Canonja.
El concert ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament
de Reus, l’Ajuntament de la Canonja, Reus Promoció i el patrocini especial de Vermuts
Miró. Així mateix, la col·laboració de Canal Reus Televisió i la Xarxa de Televisions
Locals de Catalunya que es faran càrrec que el concert arribi en directe arreu de
Catalunya per tothom.

PROGRAMA
Obertura Universal Studios
Night at the Museum
Salute to mancini
Cinema Paradiso
The cronicles of Narnia
La bella y la bestia
Music from La la Land
La lista de Schindler
Let it go from Frozen
Pirates of the caribbean
La factoria Pixar
"Mambo" West Side Story

INTÈRPRETS
Mestre MIQUEL MASSANA
Miquel Massana (La Selva del Camp, 1991) és actualment director titular de
l'Orquestra de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), director assistent
de l'Orquestra Jove d’Extremadura i director assistent de l’Associació de
Concerts de Reus.
Darrerament ha estat convidat per posar-se al capdavant de l'Orquestra
Simfònica del Vallès, l'Orquestra Camerata XXI o l'Orquestra de Cambra de
l'illa de Menorca havent dirigit, també, formacions com la Boston Youth
Philarmonic Orchestra o l'Ensemble Diagonal. A més, des de la temporada
2017-2018 és el director de la Cobla La Principal de Tarragona i ha estat
convidat per dirigir la Cobla Reus Jove en diverses ocasions.

ORQUESTRA CAMERATA XXI – CIUTAT DE REUS
Components:
Violins
Josep M. Ferrando
Francesc Puche
Laura Gené
Marcel Pascual
Albert Rodríguez
Iván Launes
F. Xavier Blanc
Albert Carbonell
Mariona Casanovas
Edelweis Tinoco
Violes
Alberto Romero
Laia Martí
Guillem Cabré
Elena Martínez
Violoncels
Oriol Aymat
David Blay
Jaume Fraga
Contrabaix
Mario Lisarde

PER A MES INFORMACIÓ
Fundació Teatre Fortuny de Reus Tel. 977 332 428
comunicacio@fundacioteatrefortuny.org
Camerata XXI – Orquestra Ciutat de Reus Tel. 977 342 005
xavierblanc@camerata-xxi.org
http://www.camerata-xxi.org/ca/programacio/un-nadal-de-pellicula

CARTELL DEL CONCERT

