Programa
Selecció de la Música callada de Frederic
Mompou embolcallada d’interludis
meditatius i paisatges sonors creats amb
instruments metàl·lics ressonants

Sílvia Vidal: piano
Ramon Humet: gong, bols de

Sílvia Vidal: piano
Ramon Humet: gong, bols de
quars, bols tibetans,
carillons …

quars, bols tibetans, carillons,
tingsha, i cortina de metall

Entrada normal: 12 €
Jubilats, aturats i estudiants : 10 €
C/ Nena Casas 37 – 47 Tres Torres
FFCC -- L6
areamusica.fvh@gmail.com
www.casaespiritualitat.barcelona

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Dia 18 de Novembre de 2018 a les 19:00

La Sílvia

En Ramon

És concertista de piano i des de fa anys ha desenvolupat una carrera professional
oferint recitals com a solista així com en diverses agrupacions de cambra tant a
Catalunya com a l’estranger. Destaquen actuacions a l’Auditori de Barcelona, gires
amb el Trio Werther per l’Orient Mitjà, i participació en el conjunt instrumental Vol ad
Libitum. Té diversos enregistraments discogràfics, entre els quals destaca el CD
“Joguines musicals” amb música contemporània per a piano dedicada als nens.
Paral·lelament, ha desenvolupat una trajectòria pedagògica centrada en l'ensenyament
del piano a joves i és professora de ioga.

és un compositor amb un catàleg d'obres que abraça l’òpera, la música de
cambra i simfònica, la música coral i la música electrònica. A més, ha rebut
encàrrecs d'institucions catalanes i estrangeres com l’Orquestra Simfónica de
Montreal, la Gulbenkian Foundation, l’Òpera de Halle, l’Orquesta Nacional de
España o l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Té
diversos enregistraments discogràfics, entre els quals destaca el CD “Niwa”
amb la London Sinfonietta dirigida per Nicholas Collon. Paral·lelament, ha
desenvolupat una trajectòria pedagògica com a professor d'harmonia i
composició. A més, és un fidel practicant del shakuhachi.
Des de fa uns anys, centren el seu interès en la integració de la música i el
Silenci. Instruments ressonants com els bols tibetans i els gongs, juntament
amb la tria d’un repertori per a piano amb ressonàncies profundes, són la base
d’aquesta proposta de concert meditatiu, en què l'experiència del so i del
Silenci s'agermanen. El camí que els guia a realitzar aquestes activitats és la
Pau.

