CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA
Dimarts 22 de febrer de 2022 a les 20.00 hores
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Saló d’actes
Barcelona
Dos refinats compositors

ANTON SERRA flauta travessera
WOLFGANG AMADEUS MOZART

(Àustria, 1756 - 1791)

RAFAEL ROCA piano
Sonata en Fa Major KV 13

Allegro
Andante
Menuetto primo et Menuetto secondo

Sonata en Do Major KV 14

Allegro
Allegro
Menuet primo et Menuetto secondo en carrillon

Sonata en Si bemoll Major KV 15
Andante maestoso
Allegro grazioso

Melanie BONIS

Pièce

(França, 1858 - 1937)

Andante et Allegro
Air vaudois
Sonata

Andantino con moto
Scherzo
Adagio, Allegro ma non troppo, Allegretto, Adagio
Finale

ANTON SERRA és probablement el flautista amb una activitat més intensa en el món de la música de cambra a Catalunya, actuant com a
solista a festivals de prestigi com els de Peralada, Torroella de Montgrí, Santa Florentina, etc. També té una notable projecció
internacional, especialment a Itàlia. El seu principal grup de cambra, Clàssic BCN, fundat per ell el 1991, és segurament el grup més
versàtil del nostre país.
L’any 2014 crea la seva Orquestra de Cambra Germans Pla, que actua sota els auspicis de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi. És fundador, director i promotor d’incomptables festivals de música a Catalunya i a França des de l'any 1991 i professor
superior de flauta travessera a l'Acadèmia Marshall de Barcelona i al Conservatori Professional de Granollers. antonserra.cat
RAFA ROCA neix a Barcelona, on ha rebut tota la seva formació musical. Va començar els estudis clàssics reglats als 9 anys a l'escola
Ricomà, però els va interrompre aviat a favor d'una formació clàssica i moderna. Als 17 anys va reprendre els estudis reglats de música
clàssica al Conservatori Professional del Liceu amb els professors Llorenç Reboud i Benjamí Santacana. El seu interès per tota mena de
música l'ha portat a participar en projectes molt variats, des de recitals clàssics a l'Auditori Axa i el Teatre Auditori de Sant Cugat fins a
concerts al Saló del Manga de Barcelona o inclús un duet amb Chick Corea durant un dels seus concerts. Actualment està cursant el grau
superior d'interpretació al Conservatori del Liceu amb el pianista Daniel Ligorio alhora que manté els seus projectes moderns.
www.fomentdelaclassica.cat
racba.org

Vull rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica
(Li preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida)
Nom i primer cognom ........................................................................................................................................................
Correu electrònic .............................................................................................................................................................

