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PRESENTACIÓ PROGRAMA

Obrim el concert d'avui amb una simfonia de Karl Philip Stamitz, 
compositor i violinista de la famosa Orquestra de Mannheim,  PRIMERA PART
fundada - entre d'altres noms importants - pel prolífic compositor 
Johann Stamitz (son pare). Es tracta d'una obra fresca i àgil, Simfonia op.13 núm. 5 en Do major …………………………………K. Ph. Stamitz
atapeïda dels contrastos dinàmics tan representatius de l'estil (1745-1801)
de l'Escola de Mannheim i que demostra el gran talent melòdic I. Grave - Allegro assai
de Karl com a compositor (el segon moviment és d'una gran bellesa). II. Andante grazioso

III. Allegro
Johann Georg Pisendel ens va deixar una producció exigua (d'acord
amb els estàndards de l'època) però d'alta qualitat. El concert en Concert per a flauta, oboè i fagot en Mib major …………………J.G. Pisendel
un sol moviment que avui us presentem (original per a dos oboès i (Allegro sostenuto) (1688-1755)
fagot) n'és un bon exponent. Pisendel també és conegut per la seva 
tasca d'edició i difusió d'obres de l'època gràcies als seus extensos Federico Sánchez, flauta
contactes, pels seus nombrosos arranjaments i com a violí concertino Laia Pujol, oboè
a la Cort de Dresden. Vivaldi, Albinoni i Telemann van ser alguns dels Anna Losantos, fagot
compositors que van dedicar-li concerts de violí.

I pel que fa a la segona part … SEGONA PART

Aquest setembre, la Camerata Obertura va fer un experiment. Luci care, luci belle ………………………………………………………… W.A. Mozart
Especialitzats en música barroca i clàssica, vam acompanyar el (1756-1791)
Cor Ovnisingers amb motiu del seu desè aniversari, en un programa 
de gospel, musicals i música africana. Avui Ovnisingers ens torna la Se lontan, ben mio, tu sei ………………………………………...………W.A. Mozart
visita i per fer-ho han fet una incursió en el món clàssic per primera (1756-1791)
vegada a la seva història, amb dos dels sis nocturns de Mozart per a 
tres veus i tres corni di basetto. Baba Yetu ………………………………………………………………...… Ch. Tin

(1976)
Completem el concert amb dues peces més: la guanyadora d'un David Camargo, solista
Grammy “Baba Yetu” (un Pare nostre en swahili compost per 
Christopher Tin) i una selecció del musical “Mar i Cel” del compositor Mar i Cel (Medley) ……………………………………………………………A. Guinovart
català Albert Guinovart. (1962)

En nom de la Camerata Obertura i del cor Ovnisingers, desitjo que Cor Ovnisingers
aquest concert us sigui tan agradable d'escoltar com per a nosaltres Camerata Obertura
ha resultat preparar-lo. Nacho Cantalejo, direcció i adaptacions

Nacho Cantalejo


