
CCLXXXIII  Tarda

Dimecres, 10 d’abril de 2019, a les 19 hores

Lloc: CASAL DEL METGE, Via Laietana, 31 

CONCERT DE PIANO I VIOLÍ

SUMIKO  TAJIHI, violinista
 YOKO  SUZUKI, pianista

ASSOCIACIÓ COORDINADORA D’ACTIVITATS
per la gent gran

C/ Provença, 542 esc. A 1r 3a - 08025 Barcelona
Telèfon 93 318 65 95

www.associacioaca.com

TARDES MUSICALS
Una hora de música selecta

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

Sonata per a violí en Re Major, RV 10 ............  Antonio Vivaldi

Largo ......................................................  Francesco M. Veracini

Meditación de Thais .........................................    Jules Massenet

Sicilienne  Op.78 ...............................................    Gabriel Fauré

Scherzo per a violí i piano en do menor .....  Johannes Brahms

 

La sonrisa del pájaro  ...........................................  Yoko Suzuki

Siete canciones populares españolas ..............  Manuel de Falla

Czardas ...............................................................   Vittorio Monti

 



SUMIKO TAJIHI

Violinista concertista, professora de violí i viola, va néixer a la ciutat 
japonesa de Yamaguchi, on es va graduar a l’escola de música Aichi, de la 
Universitat regional de Nagoya. Va guanyar el primer premi en el 12è 
Concurs atorgat per la governació de Yamaguchi. Dels anys 1996 al 
2000, va formar part de l’orquestra simfònica de Hiroshima, amb la que 
va actuar en el 46è Festival de Bayreuth (Alemanya), i als Estats Units, en 
el Festival de l’Escola de música d’Aspen, a l’estat de Colorado.
 
L’any 2005 va actuar com a solista invitada al Festival Internacional de 
música de Velia (Itàlia). La invitació a Itàlia es va repetir el 2005 i va tocar 
a Sicília, Salerno, Nàpols, Bolonya i Milà. El seu primer concert a la sala 
de recital Weill, del Carnegie Hall, l’any 2006, va ser un èxit total. L’any 
2007 va protagonitzar el Concert n.1 en sol menor, de Max Bruch, amb 
la simfònica de Nova York, a l’Auditori Isaac Stern, del Carnegie Hall, un 
concert que va ser filmat i retransmès per la TV japonesa Fuji.
 
Des del 1995, Sumiko Tajihi ha organitzat concerts de fi de curs amb els 
seus amics. La idea és portar el seu talent musical a les escoles, perquè els 
nens i nenes puguin apreciar la música en viu i conèixer els instruments 
musicals. L’any 2004, la cadena de TV novaiorquesa WLNY es va interes-
sar per aquesta tasca social i benèfica de Sumiko, i la va filmar, pel progra-
ma News 55, mentre tocava pels nens de l’escola Henry Viscardi.

YOKO SUZUKI

Va néixer a Tokio i va iniciar la seva formació pianística a l'edat dels tres 
anys. Als cinc anys ja va començar a  acompanyar, a l'òrgan i al piano, el 
cor de l'església de la qual el seu pare n'era el pastor, i als 18 anys ingressa 
a la Universitat de Música Musashino, de Tokio, obtenint el diploma 
universitari de la carrera de piano.
 
L’any 2001 es trasllada a Barcelona i ingressa a l’Acadèmia Marshall, 
hereva de la prestigiosa Acadèmia fundada per Enrique Granados i que 
porta el seu nom. Allí profunditza en el repertori espanyol i en el clàssic, 
estudiant amb les mestres Alicia de Larrocha i Carlota Garriga. Durant 
aquest temps té l’oportunitat de conèixer obres del compositor y pianista 
Frederic Mompou, essent dirigida por la seva viuda, la també pianista 
Carmen Bravo. L’any 2004 se li atorga el diploma de Master en Música 
Española de l’Acadèmia Marshall. Obté el segon premi del Concours 
Musical de France du Ministère de la Culture et de la Communication 
(2005), i el Diploma d´Onore del Torneo Internazionale di Musica (2006).
 
Ha ofert concerts en diverses localitats d’Espanya, Alemanya, Estats 
Units, Ucraïna, Malàsia, Camerún i Japó com a solista, i també amb 
Orquestres, amb música de cambra i acompanyant grups de dansa i de 
“bailaores” de flamenc. Els seus concerts han estat emesos per ràdios i 
televisions.(www.yokosuzukipiano.com)

Aportació pro-música mínima de 2  €uros.

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

Si sou més generosos s’agrairà molt la vostra col·laboració.


