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SONAESTIU 2018
Un estiu més, Calafell referma l’aposta cultural per dos esdeveniments musicals d’autèntica al-
tura. Sota el nom comú de Sonaestiu, un bateig relativament recent, s’hi apleguen programaci-
ons amb dècades de trajectòria, com el Festival de Música del Baix Penedès o les Nits al Castell. 
 
Fa molt que tenim uns escenaris fantàstics, l’església de l’Assumpció de Segur i el Castell de 
la Santa Creu. Fa també molt que gaudim d’uns programes musicals de qualitat que tenen, a 
més, la singularitat de ser populars, tant pel que fa a repertoris com a preus i voluntat divulgativa.  
 
Són esdeveniments que valen la pena de debò: d’autèntic nivell, pensades per a tots els públics i a l’abast de 
tothom. Ah, i sense oblidar quelcom importantíssim: el compromís amb els intèrprets i artistes del país. 
 
Us convidem a assistir-hi i gaudir-ne, perquè la cultura és també una qüestió de públic.

No us ho perdeu. #CalafellésCultura 

Diumenge 5 d’agost, 22.30 h Preu: 10€

Orquestra de Cambra de l’Empordà
Proposta de corda

L’Orquestra es va fundar a Figueres l’any 1989, i d’ençà de la seva presentació, ha dut a terme 
diverses gires que l’ha portat a actuar a 44 països dels cinc continents, en els quals ha superat els 
3.500 concerts. Ha actuat a la seu del Parlament Europeu d’Estrasburg, i ha estat nomenada 
Membre d’Honor del Consell Internacional del Moviment Europeu.

El 1992, va rebre el Premi Nacional de Música, en la modalitat d’intèrpret de música clàssica, 
concedit pel Departament  de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El 2006 va rebre el 
Premi a Enregistrament Discogràfic concedit pel Consell Directiu de l’Obra del Ballet Popular 
per la gravació del CD “Sardanes de Corda”.

Felix Mendelssohn 
(1809-1847)
Simfonia núm. 1
en do major
Allegro
Andante
Allegro

Franz Schubert 
(1797-1828)
12 Valsos nobles
op. 77 (D969)

Béla Bartók
(1881-1945)
Danses folklòriques 
romaneses
Dansa del bastó
Dansa del xal
Dansa de la plaça
Dansa de la banya
Polca romanesa
Dansa ràpida

Edward Elgar
(1857-1934)
Serenade en mi
menor op. 20
Allegro piacevole
Larghetto
Allegretto

Eduard Toldrà
(1895-1962)
Vistes al mar 
(Evocacions poètiques 
sobre poemes de Joan 
Maragall)
La ginesta altra vegada!
(Allegro con brio)
Allà a les llunyanies de 
la mar (Lento)
La mar estava alegre 
(Molto vivace)

43è FESTIVAL DE MÚSICA
DEL BAIX PENEDÈS 2018

A L’ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ DE SEGUR DE CALAFELL 
C/ de l’Olivera. Segur de Calafell

VENDA D’ENTRADES ANTICIPADES AL PATRONAT DE TURISME
Tel. 977 69 91 41 - informació@calafell.org

 

El Festival de Música del Baix Penedès és el fidel reflex del que som a l’agost, i un any més ens arriba la cita de la 
música amb majúscules en el singular marc que ens ofereix l’Església de l’Assumpció de Segur de Calafell.
En aquest 43è Festival, tenim el gust de presentar-vos tres grans orquestres de cambra i una orquestra simfònica 
acompanyada pel seu cor. Totes quatre han estat seleccionades amb la finalitat que el nostre selecte públic gaudeixi 
com cada any de l’esdeveniment musical.
El Festival de Música del Baix Penedès, inclòs dins del Sonaestiu 2018 de Calafell, forma una part essencial i històri-
ca dels molts certàmens que amb el pas dels anys han anat proliferant per tota la geografia musical de Catalunya, i 
continuem treballant any rere any incansablement per satisfer el públic fidel i el que ens visitarà per primera vegada.
Com a director de la comissió organitzadora de l’esdeveniment, un any més vull mostrar el nostre agraïment a 
totes les persones i institucions que ens donen el seu suport per fer possible la celebració del festival, i convidar que 
tots ens puguem veure els diumenges d’agost a 2/4 d’11 de la nit a l’Església de l’Assumpció de Segur de Calafell.

Moltes gràcies!

Joan Cert Blanco, Director del 43è Festival de Música del Baix Penedès 2018
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Diumenge 19 d’agost, 22.30 h Preu: 10€

Orchestre de Chambre Français
L’univers musical d’Antonio Vivaldi i Astor Piazzolla

L’orquestra de cambra francesa de París, amb més de 1.300 concerts i diverses gires interna-
cionals realitzades, és una de les formacions més conegudes a París i al nord de França. Amb 
22 anys d’experiència, han aconseguit una molt honorable reputació, tant a nivell nacional com 
internacional. Per la seva banda, Eva León és una de les violinistes espanyoles més rellevants 
de la seva generació, guanyadora de les majors competicions de violí d’Espanya i de diverses 
competicions internacionals. I Horst Sohm és un músic polifacètic que va rebre el seu primer 
reconeixement internacional com a  virtuós solista i ràpidament es va convertir en un director 
d’orquestra molt sol•licitat amb nombroses gires a molts països del món.

I part
Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)
Concert en la major 
RV 158   
Allegro molto – 
Andante molto – 
Allegro
Concerto grosso 
en re menor, op. 3. 
No. 11 
 Allegro – Adagio e 
spiccato – Allegro
Adagio e spiccato – 
Allegro

Concert per a 
violoncel i orques-
tra, RV 407 per 
al  Compte von 
Schoenborn
Allegro - Largo e 
sempre piano – 
Allegro  
Solista:
Magda Rebacz, 
violoncel

II part
Antonio Vivaldi 
Concerto  “L´Amo-
roso” per a violí en 
mi major, RV 271 
Allegro - Cantabile - 
Allegro 
Solista: Eva León, violí

Astor Piazzolla
(1921 -1992) 
Les quatre estacions 
porteñas per a violí i 
orquestra
Tardor porteño
Hivern porteño
Primavera porteña
Estiu porteño
Solista: Eva León, violí

Director: Horst Sohm
Solistes:  Eva León, violí
 Magda Rebacz, violoncel

Diumenge 12 d’agost, 22.30 h Preu: 10€

Cor i Orquestra Simfònica Harmonia
El nou món d’Antonin Dvorak

El nou món és una de les simfonies més famoses i representades en les sales de concert de tot 
el món. És obra del compositor txec més cèlebre de tots els temps, inspirat en melodies ame-
ríndies i dels africans que vivien als Estats Units a finals del s. XIX. Ha influït en algunes bandes 
sonores de westerns del s. XX.

Es tracta d’una simfonia romàntica de 4 moviments, tràgic i agitat, lent i contemplatiu, enèrgic 
i lluita per la victòria definitiva.

El tenor i director d’orquestra Albert Deprius ha realitzat recitals lírics, òperes i sarsueles a 
molts països del món com ara França, Itàlia, Panamà, Colòmbia i Cuba, on ha interpretat els 
principals papers de les òperes La Traviata, Tosca, La Bohème, Madama Butterfly i Cavalleria 
Rusticana. 

9a Simfonia (Nou Món)
d’A.Dvorak
Adagio – Allegro molto Largo
Scherzo: Molto Vivace – Poco sostenuto
Allegro con fuoco
Director: Albert Deprius
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NITS AL CASTELL 2018
CASTELL DE LA SANTA CREU

VENDA D’ENTRADES ANTICIPADES EN HORARI D’OBERTURA DEL CASTELL
Tel. 977 69 00 81 - www.calafellhistoric.org

 

Divendres 24 d’agost, 22.30 h Preu: 10€

Orquestra de Cambra Terrassa 48
Grans mestres vienesos

És una formació estable especialitzada en el repertori escrit per a cordes, fundada fa 18 anys. 
Ha donat un gran impuls i difusió de la música per a formació d’orquestra de cordes amb uns 
programes que combinen una gran investigació i proximitat.

L’OCT48 està dirigida des del violí per Quim Térmens, membre de l’Orquestra de Cambra del 
Palau de la Música Catalana i de l’Orquestra de Cambra Gonçal Comellas, guardonat amb el 
premi Xavier Montsalvatge, autor de diversos espectacles infantils i de diverses composicions 
per a orquestres de corda d’estudiants. 

I destaquem el pianista calafellenc Carlos Vilaplana, que compagina la seva activitat concertís-
tica amb la pedagògica que actualment desenvolupa a Alemanya.

Simfonia núm. 25
J. Haydn (1732-1809)
Divertiment KV138
W. A. Mozart (1756-1791)

Concert per a piano núm. 1
L. V. Beethoven (1770-1827)
Carlos Vilaplana, piano
Dues danses hongareses
J. Brahms (1833-1897)

Director: Quim Térmens
Piano: Carlos Vilaplana
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Dissabte 25 d’agost, 22.30 h Preu: 6€

Organology Trio & Sònia Pàez
Organology Trio amb Sonia Paez és un grup de músics amb molta experiència que creen una fu-
sió elegant de diferents influències que van des del jazz, el funk, el pop i el blues, fins al flamenc 
i la bossa nova. Combinant el commovedor so d’Organology trio amb la sensual veu de Sonia 
Paez, aquesta formació intenta crear un pont entre diversos estils i èpoques, tocant música can-
tada per artistes com Frank Sinatra, Natalie Cole, Nina Simone, Norah Jones, Amy Winehouse, 
Rihanna i Rosario, només per anomenar-ne alguns. 

Al final del concert es viurà l’experiència de maridar un bon cava, una petita delicatessen i una 
peça musical feta per a l’ocasió.
Col·laboren: Associació de músics del Baix Penedès, Celler Jané Ventura i Pastisseria L’Obrador

Reevan Trupin, guitarra
Albert Caire, teclats

Valentí Querol, bateria
Sònia Pàez, veu

Dissabte 18 d’agost, 22.30 h Preu: 6€

Two Sistas
Two Sistas omple d’energia allà on sona la seva música.

Aquestes dues dones, amb les seves veus i instruments, recorren el funk, el soul, el pop, el re-
ggae, el R&B, el hip-hop i altres gèneres musicals, amb un estil original, elegant i desenfadat.
Tenen un ampli repertori, amb temes d’Erika Badu, Lauryn Hill, Bruno Mars, Rihanna, Michael 
Jackson, Amy Winehouse, i altres icones de la Black Music de tots els temps, fent-nos ballar i 
gaudir a tot volum.

Han recorregut escenaris en diferents països d’Europa, Marroc i tot Catalunya.
Se les pot veure sovint en presentacions a Barcelona, als escenaris del Nomad Festival, i durant 
tot l’estiu es mouen per diferents escenaris de Catalunya.

Susanna Abellán, veu i guitarra
Sol Homar, veu i percusió
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Dilluns 10 de setembre, 20 h Entrada lliure

2Funky
Diada Nacional de Catalunya

És un duo amb el cantant, compositor i pianista Martin Fërler i el guitarrista americà Reevan 
Trupin. Toquen una amplia gama de soul i música popular: Bruno Mars, Justin Timberlake, Ed 
Sheeran, James Brown, Stevie Wonder, Michael Jackson per nombrar-ne uns quants...
I sempre amb un bon toc de jazz modern.

Dissabte 1 de setembre, 22.30 h Preu: 6€

XXI Mercat Medieval Calaphel

La Companyia Drakonia amb l’espectable “Els fills de drako”

Espectacle molt visual i impactant on intervenen diferents elements de foc, bengales, torxes, 
espases i boles de foc.  Coreografies al so d’una música amb molt de ritme i una posada en es-
cena d’allò més espectacular que no deixarà indiferent a ningú.

S’obsequiarà a tots els assistents amb una degustació de productes artesans.
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www.calafell.cat


