
A continuació trobareu: programa, informació dels grups, informació

complementaria i venda d’entrades:





Concerts de la Ruta del Cister 2013

-13 JULIOL.  20h. Vallbona de les Monges.  Preu 15 €.

ENSEMBLE ANTIQUA
Música barroca

Carles Herruz – trompeta natural

Albert Carbonell – violí barroc

Marcel Pascual – violí barroc

Enric Prats -  viola de gamba i violoncel barroc

Josep Mateu - orgue

Aquesta proposta es fonamenta en un inquiet i experimentat  quintet que 

busca oferir a l’audiència la sonoritat del que es pot considerar el període 

més lluminós de la història de la música, tot buscant el so més similar al 

que possiblement es podia escoltar en l'època barroca. 

Així que ens oferiran  un concert molt apropiat per tocar en esglésies amb 

obres d’aquest estil i amb instrumentació original, sent a més l’única 

formació d’aquest tipus a tot l’estat.

Tots els integrants de Musica Antíqua son professionals ben reconeguts en 

aquest camp, tots ells col·laboradors de diverses orquestres de renom i el 



concert que preparen especialment per a Vallbona promet una gran 

vetllada amb una sonoritat poc habitual en aquest cicle i que ben segur 

ens farà tocar el Cel. 

Us recomanem que no us els perdeu!!!

Programa

Trumpet Voluntary (trompeta i orgue)

Jeremiah Clarke (1674-1707)

Sonata prima (trompeta , violoncel i orgue)

Giovanni B. Viviani (1638 - 1693)

Aria Sopra la Bergemasca (cordes i continu)

Marco Uccellini (1603 - 1680)

Sonata Num.5 (trompeta, cordes i continu)

Domenico Gabrielli (1640 - 1690)

Spiritoso, del concert per a orgue Op. 7, n.3

George Frideric Häendel (1685 - 1759)

Fanfares (trompeta, cordes i orgue)

Jean Joseph Mouret (1682-1738)

---------------------------------------------------------------------------

Te Deum (trompeta, cordes i continu)

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Allegro, del concert per a orgue Op. 26, n. 1

Michel Corrette (1707-1795)

Sonata Num.  4 (trompeta, violoncel i orgue)

Domenico Gabrielli (1640 - 1690)

Suite mit dem Marfch (cordes i continu i a la marxa trompeta)

George Frideric Häendel (1685 - 1759)

Concert  Re (trompeta, cordes i continu)

Giseppe Torelli (1658 - 1709)



-20 JULIOL. 22h.  Santes Creus.    Preu 20€.

HEAVENLY PRAISE
Gospel



Emma Lamadji - direcció i veu alto

Emilienne Chouadossi - veu soprano

Mike Louvila - veu baríton

Joël Rhino – baríton

Baptiste Clerc - guitarra i cors

Daniel Moreau - piano.

Aquest  sextet reuneix una selecció d’entre els més prestigiosos cantants

de  góspel  radicats  a  França  i  que  amb  la  direcció  d’Emma  Lamadji

interpreten un recull de les millors cançons del góspel i espirituals negres

(Glory,  Glory  Halleluja;  Amen;  Oh  When  the  Saints;  Swing  Low,  Sweet

Chariot;  Oh Happy Day;  Angels;   Amazing Grace;  Nobody Knows;  Deep

River; oh Lord,..),  sense escatimar, però, algunes aclucades d’ull  a altres

temes menys  coneguts  i  adaptacions  al  gospel  de peces  pertanyents  a

d’altres gèneres musicals.

L’excel·lència del  grup es  troba principalment  en la  qualitat  individual  i

coral  de  les  veus  i  amb  l’adequat  acompanyament  dels  experimentats

músics que els donen suport.

Emma Lamadji, malgrat la seva joventut, és una de les veus femenines 

més destacades i amb major projecció del góspel afroeuropeu.

Component de formacions com The Soul Travelers,  Gospel Soul,  Gospel

Healing o els Blackness, el grup musical on s’inicià i amb el qual actuà per

primera vegada a l’estranger amb només dinou anys el setembre de 1999,

era al Teatro Cervantes de Màlaga tot acompanyant Antonio Banderas y

Melanie Griffith a l’inici de l’acte de presentació  de Crazy in Alabama.

Prepareu-vos doncs  pera a rebre una nova descàrrega musical  amb un

directe de qualitat, potència i dinamisme, característica dels concerts de

gospel a Santes Creus.



21 JULIOL. 19h. Bellpuig. Preu 12€. 

THE HANFRIS QUARTET
Barbershop

Jordi Forcadell i Mas - tenor

Gener Salicrú i Soler - lead

Juan Bertrand Castrodeza - baríton

Adrià Sivilla Ebri - baix

The Hanfris Quartet és un grup vocal a cappella i l’únic a Catalunya que

canta  principalment  peces  d’estil  Barbershop (un  gènere  genuïnament

nord-americà, però també molt arrelat a la Gran Bretanya). El repertori

també inclou arranjaments en Close Harmony així com peces de Doo-wop.

Tot i  la  seva curta trajectòria,  aquesta formació ha  aconseguit  diversos

reconeixements  i  al  2013  han  participat  en  el  Campionat  Europeu  de

Quartets  Barbershop,  celebrat  a  Holanda,  quedant  en  sisena  posició

europea.  Igualment  van  ser  proclamats  Campions  d’Espanya  en  la

categoria de quartets  barbershop masculins en la  competició  celebrada

durant  la  convenció  “En  Armonía”  de  Múrcia  2011

Una proposta original, amb estils musicals poc presents a casa nostra i en



què temes  popularitzats  per  Frank Sinatra,  Elvis  Presley,  Queen o  The

Beach Boys i, fins i tot, de bandes sonores de pel·lícules com Peter Pan,

West Side Story o Dr. Jekyll and Mr. Hyde emprendran una nova volada a

través  de  les  seves  harmonies  vocals.  

INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES
RESERVES Telèfon:  977 86 12 32 servei de turisme.

De dilluns a divendres de 9 a 15h. 
Reserva d’entrades fins el dia abans del concert.

Venda d’entrades el mateix dia del concert a cada m onument:

Monestir de Vallbona de les Monges, obertura de taq uilla a les 19h.
Monestir de Santes Creus, obertura de taquilla a le s 20h. 
Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, obertura de t aquilla a les 18h.

Aforaments no numerats (excepte Santes Creus)

Preus i descomptes
Concert al monestir de Vallbona de les Monges:  15€
Concert de Gospel al monestir de Santes Creus:  20€
Concert a Bellpuig: 12€

Nens fins a 7 anys gratuït

Per la compra mínima de 4 entrades, descompte 10% ( per al mateix o diferents
concerts).
Grups més de 15 persones, descompte 20%.
Descomptes no acumulables a d’altres ofertes en cur s.
Les  taquilles  no  disposen  de  caixers  automàtics  ni  datàfons,  per  tant,  el
pagament ha de ser en efectiu. 

Minusvàlids:  Per  a  indicacions  sobre  l’accés  de  per sones  amb  discapacitat,
truqueu al telèfon de reserves.


