
                                               CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      

                                         Dimarts 28 de febrer de 2023 a les 20 hores 

                          Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                                                                                                                                          

                                                                                             Saló d’actes                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                Barcelona  
Violí virtuós 

 

                           
         XAVIER HENRÍQUEZ violí                                                     FEDOR VESELOV piano  

 
Wolfgang Amadeus MOZART (Àustria, 1756 - 1791) / Fritz KREISLER (Àustria, 1875 - EUA, 1962) 

 Rondo de la Serenata “Haffner” K.250 
 
Ludwig Van BEETHOVEN (Alemanya, 1770 - Àustria, 1827) 

Sonata N. 9 “Kreutzer“ primer moviment: Adagio sostenuto - Presto - Adagio 
 
Ernest BLOCH (Suïssa, 1880 - EUA,1959)                                                                  “Nigun” de “Baal Shem” 
 
XAVIER HENRÍQUEZ comença les primeres lliçons de violí als cinc anys. Durant els seus estudis al conservatori 
de Barcelona forma part de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) i toca concerts com a solista a 
Colòmbia amb el pianista Diego Claros, tot rebent consells de mestres de renom internacional com Yuri 
Volguin, Sergei Fatkulin o Hartmut Lindemann. Treu matrícula d'honor als estudis professionals i viatja a 
Alemanya, on rep classes magistrals dels mestres Yoshiaki Shibata i Mark Gothoni a Berlín durant dos anys. Es 
trasllada a continuació a Rostock on finaliza els estudis superiors amb el concertino de la Norddeutsche 
Philharmonie (Nophiro) i Dorian Xhoxhi (Berliner Philharmoniker). 

 
FEDOR VESELOV, nascut a Sant Petersburg, Rússia, comença la seva carrera amb 12 anys, guanyant diversos 
concursos nacionals i internacionals. Va realitzar diverses gravacions en directe, com la Sonata de C. Franck, 
amb el guanyador del concurs de Txaikovski, Sergei Antonov (violoncel·lista) a la radio WGBH (Boston, EUA) i el 
Concert per a piano i orquestra d’A. G. Abril, amb l’Orquestra de RTVE al Teatro Monumental de Madrid. Va 
enregistrar un disc dels compositors catalans contemporanis "El Descobriment" amb la col·laboració de 
l’Associació de Compositors Catalans. Actua amb èxit per sales d'Europa i Rússia tant com a solista com  a 
pianista de cambra. 
 

racba.org                          podeu seguir-nos al twitter:   @antonserrap                           fomentdelaclassica.cat                                                                                                                                                
                                                                         
 

 
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  

.......................................................................................................................................... 

 

http://racba.org/

