
CCLXXXVII  Tarda

Dimecres, 11 de desembre de 2019, a les 19 hores

Lloc: CASAL DEL METGE, Via Laietana, 31 

CONCERT  DE  VIOLÍ

ALA  VORONKOVA, violí 
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TARDES MUSICALS
Una hora de música selecta

Barcelona, desembre de 2019
Aquesta INVITACIÓ és vàlida mentre queden seients buits a la sala

ALA  VORONKOVA

Ala Voronkova és la continuadora d'una tradició musical que 
uneix la precisió tècnica, la musicalitat i l'oïda absoluta. Guanya-
dora de diversos concursos internacionals, el seu amor per 
l'instrument va forjar la carrera d'una nena prodigi, ja que la 
seva obsessió pel violí va començar fins i tot abans de saber 
enraonar. Primer a Ucraïna i després a Rússia, ha realitzat una 
carrera meteòrica, actuant en les principals sales de concert, 
ràdios i televisions d'aquests països.   

Ala Voronkova s'ha convertit en una mestra de referència, amb 
una aula on hi acudeixen alumnes de tot el món, i és invitada per 
molts conservatoris i universitat per a donar-hi classes magis-
trals. També grava molt sovint per Radio Nacional d'Espanya, 
per Radio Suïssa i per a la Televisió de Catalunya. Actualment 
alterna la seva carrera com a solista amb la de concertino invita-
da de diferents orquestres simfòniques, a més de formar part 
del Duo Voronkov, del Quartet Glinka i del Trio Clara Schu-
mann.

Ala Voronkova actua amb un violí Gio Paolo Maggini, Brescia 
1600.

Aportació pro-música mínima de 3 €uros.

Generalitat de Catalunya
Departement de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

El Danubio azul  ....................................................................... J. Strauss (fill)

  Orquestra "Art music"  

Concierto a-moll op.3, n.6   Allegro ................................... A. Vivaldi

 Dávila Grandes Pitaya

Concierto a-moll op.3, n.6   Presto ..................................... A. Vivaldi

 Maria Verde Aleshinski

Concierto para dos violines  ..................................................... A. Vivaldi

 Andrey Marenich - Ala Voronkova

Concierto para dos violines BWV 1043  Vivace ....... J.S.Bach

    Enric i Eduard Moia Crespa

Pizzicato polka .................................................................................  J. Strauss 

 Orquestra "Art music"

  

   

Concierto n.3, 1 m .............................................................................. F. Seltz

Variaciones op.80  .................................................................... CH. Dancla

Concierto n.2, 1 m.  ....................................................................... L. Spohr

Concierto n.5  ......................................................................... H. Vieuxtemps

Album de família   ................................................................... G. Voronkov

Cloches de mariage    ........................................................... G. Voronkov

Songerie  ........................................................................................ G. Voronkov 

Visión tango   ............................................................................. G. Voronkov 

   

Si sou més generosos sʼagrairà molt la vostra col·laboració.

Orquestra "ART MUSIC"
Concertino i direcció:  ANOUK  CUXART


