L’adulteri
Ha anat al llit amb ell i se’n torna a la feina
amb un alleujament, com quan para de ploure.
A l’autobús recorda el llibre de Judit:
com la Bíblia, igual que un Freud arcaic,
posa el seu punt final a aquella nit d’amor.
Però aquesta Judit en la qual pensa
i que du embolicat un cap entre els seus braços,
s’atura i mira enrere les fogueres llunyanes
mentre li besa els llavis, que encara troba tebis.
A l’autobús, la dona va abraçada
a la bossa de mà amb les claus de casa.
Joan Margarit
Es perd el senyal, 2012

Temporada 2020-2021

Diumenge, 11 de juliol de 2021, a les 18h
Sala Foyer

CONCERT

Liceu Brass
Ensemble

Programa
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Obertura Música pels reials focs d'artifici,
HWV 351 (Arr. Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Concert de Brandenburg núm. 3, BWV
1048 (Arr. Matthias Höfs)
Allegro-Adagio-Allegro
Nikolai Txerepnín (1873 – 1945)
Sechs quartette
La chasse
Choeur dansé
Jacques Castérède (1926 – 2014)
Quartour pour trombone
Allegro con spirito
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Serenade en Re menor, op. 44 Finale –
Allegro molto (Arr. Matthias Höfs)
Fats Waller (1904 – 1943)
I’m Gonna Sit Right Down And Write
Myself a Letter (Arr. Matthias Höfs)
Michel Legrand (1932 – 2019)
How Do You Keep The Music Playing?
(Arr. Matthias Höfs)
Jelly Roll Morton (1890 – 1941)
Black Bottom Stomp (Arr. Mathias Höfs)

LiceuBrass Ensemble
Matthias Höfs, director

Durada aproximada: 1 h i 10 min
(espectacle sense pausa)

El Liceu Brass Ensemble neix fruit de
l’impuls de la secció de metalls de
l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu,
amb el suport incondicional del Director
Musical del Liceu, el Mestre Josep Pons, i
amb l’objectiu de fer un treball rigorós i
d’excel·lència.
En la preparació d’aquest concert els
membres Liceu Brass Ensemble desenvolupen un treball tècnic exhaustiu i un
aprofundiment en un programa virtuós,
exigent i alhora molt gratificant.
En aquesta ocasió serà liderat i dirigit pel
prestigiós solista de trompeta Matthias
Höfs, membre del German Brass Ensemble.

Matthias Höfs

