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Zíngar Trio Hob. XVI/25, en sol major




Andante
Poco adagio, cantabile
Rondo a l’Ongarese: Presto
ncel

Pilar Guarné piano
Trio núm. 1, op. 49 en re menor





Molto Allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo. Leggiero e vivace
Finale. Allegro assai appasionato

Entrada normal : 12 €
Jubilats, aturats i estudiants : 10 €
areamusica.fvh@gmail.com
www.casaespiritualitat.barcelona

17 de Març a les 19:30h
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
C/ Nena Casas 37-47 FFCC Tres Torres L6

« El primer trio de Mendelssohn és el trio mestre de la
nostra època, com ho van ser en el seu moment l'Arxiduc
de Beethoven o el Trio en mi bemoll major de Schubert. És una
composició summament bella, que alegrarà als nostres néts
i besnéts per molts anys en el futur ».
Robert Schumann

és una formació de cambra creada l'any 2017

Nascuda a Ruse (Bulgària), Yana Tsanova inicia els seus estudis
de violí amb cinc anys. Als catorze comença a tocar com a
solista, en orquestres nacionals, concerts destacats del repertori
de violí. El 1997 forma part de la Gustav Mahler Jugendorchester on
treballa amb directors com Abbado, Boulez, Ozawa, etc. Obté
els seus estudis superiors a l'Acadèmia Nacional de Sofia i,
posteriorment, rep una beca per continuar amb el Postgrau i
Màster a la Guildhall School of Music and Drama de Londres, ciutat on col·labora durant
dos anys de la seva estada amb la London Symphony Orchestra. El 2004 obté una plaça a
l'Orquestra Simfònica de Hong Kong i, des del 2006, forma part de l'Orquestra del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Nascut a Suïssa el 1990, Guillaume Terrail inicia els estudis de
violoncel a l'edat de sis anys a la seva ciutat natal. Continua la
seva formació a l'Haute École de Musique de Lausana (prof. Susan
Rybicki-Varga i Marcio Carneiro) i posteriorment es trasllada a
Alemanya. L'any 2015, obté el Màster d'Arts i Música de la
Hochschule für Musik de Karlsruhe (prof. Martin Ostertag) amb les
màximes qualificacions i felicitacions del jurat.
Aconsegueix nombrosos premis en concursos internacionals
que el porten a realitzar concerts com a solista amb orquestra i de música de cambra
en diverses ciutats d'Europa. Des del setembre del 2016, forma part de l'Orquestra
del Gran Teatre del Liceu en obtenir la plaça per oposició d'Assistent de Solista.

amb la incorporació del violoncel·lista Guillaume Terrail al
duo Tsanova Guarné (violí i piano), actiu des de l'any 2011.
Deu el seu nom a l'essència de Neroli extreta de la flor del taronger,
una de les flors més representatives de la nostra cultura, ja que la
mediterrània ciutat de Barcelona ha estat el punt de trobada de tres
intèrprets, de procedències tan diverses com Bulgària, Suïssa i el
nostre país, que comparteixen l'anhel de transmetre el gran llegat
musical escrit per a aquesta formació cambrística.

Nascuda a Montsó, Pilar Guarné ha estat convidada a tocar com
a solista en sales nacionals i internacionals com el Théâtre de
Beaulieu (Lausanne), el Bâtiment des Forces Motrices (Ginebra),
el Yehudi Menuhin Forum (Berna), la Fundació Juan March
(Madrid), L'Ateneul Roman (Bucarest), L'Auditori (Barcelona), o
el Palais Des Congres Dbayeh (Beirut).
També ha ofert concerts amb la Lebanese Philharmonic Orchestra,
la Camerata Regală de Romania, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà
o l'Orquestra de Cambra de Vic, entre d'altres orquestres.
Ha gravat per a Ràdio Nacional d’Espanya, Catalunya Música, Aragón TV, BTV, Télé
Liban i Trinitas Tv. Des de l’any 2009 és pianista responsable de la Fondation
Résonnance (Suïssa) al nostre país.

