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TARDES MUSICALS
Una hora de música selecta

Barcelona, desembre de 2018
Aquesta INVITACIÓ és vàlida mentre queden seients buits a la sala

Ala Voronkova és la continuadora d’una tradició musical que uneix la 
precisió tècnica, la musicalitat i l’oïda absoluta. Guanyadora 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’aquest 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 conservato-
ris i universitats per a donar-hi classes magistrals. També grava molt sovint 
per Radio Nacional d’Espanya, per Radio Suïssa i per la Televisió de 
Catalunya. 
Actualment alterna la seva carrera com a solista amb la de concertino 
invitada de diferents orquestres simfòniques, a més de formar part del Duo 
Voronkov, del Quartet Glinka i del Trio Clara Schumann.
Ala Voronkova actua amb un violí Gio Paolo Maggini, Brescia 1600.

Sara Rojo va néixer a Barcelona i va realitzar tota la seva formació 
violística amb la concertista Ala Voronkova. Als tretze anys va començar a 
donar concerts amb el duo Gnossiene, amb Albert Costa a la guitarra, 
realitzant actuacions per diverses sales de Catalunya, i durant sis anys va 
ser una intèrpret habitual en les Tardes musicals organitzades a la sala de 
concerts del Casal del Metge, de Barcelona.
L’any 2014 va obtenir el 3r Premi en el Concurs Arjau , de joves 
intèrprets. Ha donat concerts amb l’Orquestra Simfònica de Sant Feliu, 
amb l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i amb l’Orquestra 
Internacional del Líban, on va tocar com  a solista. Actualment forma part 
del projecte operístic “Sinfonova“ amb l’Orquestra Filharmònica de Barce-
lona, amb la que ha anat de gira per Europa.
També és membre d'un duo format amb la violinista Ala Voronkova.

Rafael Dengra va néixer a Buenos Aires i va finalitzar els seus estudis 
superiors de violí a Barcelona, al Conservatori del Liceu, l'any 1997, amb 
excel·lents qualificacions. Va estudiar amb els professors A. Elijovich, 
Eugeni Grach i Ala Voronkova.
Finalista i guanyador de diversos concursos, com el de “ la Caixa”, “UT 
94“, “Mitsubishi 99” i “Arjau 2000”, és el primer violí de l'Orquestra de 
cambra de l'Empordà, amb la que ha realitzat gires per més de 20 països 
d'Amèrica, Àfrica, Europa i Àsia. Amb aquesta orquestra, l'any 2003 va 
interpretar, com a solista,“Wierz” de Xavier Turull, i l'any 2004, també 
com a solista, va realitzar una gira de concerts per l'Argentina, l’Uruguai i 
Xile, interpretant “Paisaje Nocturno“, obra composta per aquesta gira, 
per Esteban Benzecry.
L'any 2007 va guanyar, per concurs, la plaça compartida de Primer Violí 
Concertino de l'Orquestra Simfònica de Huelva. També molt sovint és 
invitat per a tocar en altres orquestres.

Aportació pro-música mínima de 2  €uros.

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

Otoño .......................................................................  A. Vivaldi
Galop ................................................................ D. Kabalevskiy
Mazurca ..............................................................  N. Baklanova
Danza irlandesa  .................................................  N. Baklanova
  David Grandes Piltaya
Concierto n.2, 1m. .........................................  A. Komarovskiy
Variaciones ...................................................... A. Komarovskiy
 Maria Verde Aleshinski
Danza de los escuderos .......................................  S. Prokofiev 
 Enric Moia Crespa
Vals ................................................................... P. Tchaikovskiy
Andantino ............................................................. W.A.Mozart
 Maria Sol
Concierto op.64, 1m.  .................................... F. Mendelssohn
  Eduard Moia Crespa  

Sonata n.1, Adagio i fuga ...................................... J. S. Bach
   Sara Rojo

Divertimento n.1 ............................................... D. de la Rubia
   Ala Voronkova -- Rafael Dengra 

Romanza  (dedicada a A. Voronkova) .............. D. de la Rubia
Alegrante (dedicado al Dúo Voronkov) .............. J. A. Salazar
Joyas del ballet ruso (arreglos de  G. Voronkov) ........ J. A. Salazar

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


