Aprendre a escoltar i viure la música sota la mirada de la Fenomenologia
Adreçat a totes les persones amants de música , estudiants, professionals i al públic en general.
Audicions de música en viu comentades per Jordi Mora, director d’orquestra i pedagog, segons
aspectes de la fenomenologia de la música: escoltar i indagar les relacions sonores dins una peça
musical i el seu ressò al món afectiu i en la consciència humana.
La fenomenologia ens dóna eines per entendre una vivència musical i poder tornar a
experimentar-la amb
més profunditat i intensitat.

2na sessió diumenge 17 de gener de 18h a 20h.
Exsultate Jubilate W.A. Mozart (versió soprano i ensemble)
Sílvia Sabater Martínez,soprano. Superior de piano al C.del Liceu, i superior de cant a l’ESMUC. 3r premi
de solista Arjau 2013, i becada per la Fundació Victòria dels Àngels. Combina la seva activitat de solista
amb els cors professionals Chamber Choir of Europe i Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.
Leonardo Cubillo, oboè I, Cèlia Tort, oboè II, Ana Andrés, trompa I, José Reche, trompa II, Aloma Ruiz,
violí I, Marta Escoz, violí II, Cristina Romaní, viola I, Luís Martínez, viola II, Laura Sanz, violoncel, Iu
Boixader, contrabaix
Exsultate Jubilate (W.A. Mozart). Motet religiós dedicat a la Verge Maria. Escrit per al castrat Venanzio
Rauzzini, un dels seus cantants preferits per a les seves òperes. Consta de quatre parts ben diferenciades:
Exsultate, Fulget amica dies (recitatiu), Tu virginum corona i Alleluja.
 

A càrrec de Jordi Mora.

Director d’orquestra i pedagog, és professor de direcció orquestral a l’ESMUC de Barcelona i de
música de cambra a Alemanya, Noruega, Suïssa, Argentina, Veneçuela, i Espanya.
Va ser deixeble directe de Sergiu Celibidache, director d’orquestra i creador de la fenomenologia
de la música.

Organitza
Informació

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
www.casaespiritualitatsfneri.com

Horari: 19,30h a 21,30h
Aportació: 8€.
Estudiants, persones a l'atur i jubilats: 5 euros
Lloc: Auditori Castanyer
C/Nena Casas, 37-47 FGC Tres Torres Barcelona

