
 

 

NOTA D’AGENDA 

 

 

ESTIU JONC · CONCERTS ALEVINS 

 

30 de juny · Atlàntida de Vic 

1 de juliol · Teatre Fortuny de Reus 

2 de juliol · Auditori de Barcelona 

 

La JONC Alevins porta Britten, Toldrà i Beethoven 
en concert com a culminació del seu 38è encontre 
 

 
 

La JONC Alevins programa fragments de Peter Grimes i la Suite Montjuïc 

de Benjamin Britten; Empúries, una sardana de concert d’Eduard Toldrà, i 

la Cinquena Simfonia de Beethoven als concerts del seu 38è encontre 

 

La primera actuació serà divendres 30 de juny a l’Atlàntida de Vic, on la 

formació ha treballat el repertori des del passat 25 de juny 

 

El concert a Reus de l’1 de juliol s’emmarca dins dels actes de la Capital 

Catalana de la Cultura 2017 

 

L’endemà l’orquestra actuarà a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de 

Barcelona  

 

 SALA DE PREMSA 

http://latlantidavic.cat/dia/?d=2017-06-30
http://www.reus.cat/noticia/la-jonc-alevins-porta-britten-la-cinquena-de-beethoven-i-toldra-al-teatre-fortuny-en-el-marc
https://www.koobin.com/auditoribcn/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2851&idioma=ES&act=1&_ga=2.117806153.119434268.1498647429-2095769398.1498647429
http://comedia.cat/ca/comediateca/jonc-jove-orquestra-nacional-de-catalunya


 

 

NOTA D’AGENDA 

 

 

 

Els 63 músics de 14 a 19 anys que formen la JONC Alevins culminaran l’encontre que 

estan realitzant a l’Atlàntida de Vic des del passat diumenge 25 de juny amb tres 

concerts sota la direcció de Manel Valdivieso, el primer dels quals tindrà lloc a la capital 

d’Osona el proper divendres dia 30.  

El repertori, que porten treballant durant tot l’encontre, està format per fragments de 

Peter Grimes i la Suite Montjuïc de Benjamin Britten; Empúries, una sardana de concert 

d’Eduard Toldrà, i la Cinquena Simfonia de Beethoven. L’endemà, la mateixa 

programació arribarà al Teatre Fortuny, en el marc de la Capital Catalana de la Cultura 

2017. Diumenge 2 de juliol oferiran el darrer concert a la sala Oriol Martorell de l’Audiori 

de Barcelona.  

Peter Grimes va estrenar-se al Gran Teatre del Liceu el 12 de gener de 2004.  Britten va 

visitar Catalunya l’any 1936 com a convidat al Congrés Mundial de la Societat 

Internacional de Musicologia. D’aquesta visita en va sortir la Suite Montjuïc, el tercer 

moviment de la qual Barcelona, july 1936 feia referència a la guerra que acabava 

d’esclatar. 

 

38è encontre de la JONC Alevins 

Del 25 de juny al 2 de juliol  

 

Programa: 

Britten, 4 Interludis marins de Peter Grimes: 1r i 2n moviment 

Toldrà, Empúries - Sardana de concert 

Britten-Berkeley fragments de la Suite Montjuïc 3r i 4t moviment 

Beethoven, Simfonia 5 

 

Direcció, Manel Valdivieso 

 

Concerts 

30 de juny, a l'Atlàntida de Vic, 20.30h 

1 de juliol, Teatre Fortuny de Reus, 21h 

2 de juliol, Auditori de Barcelona, sala Oriol Martorell, 20h 

 

 

www.jonc.cat 
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