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El Festival de s'Agaró omplirà de
clàssica l'Església de l'Esperança
El festival tindrà lloc del 15 de juliol al 14 d'octubre a l'Església de l'Esperança de
S'Agaró | Agnès Pyka amb Laurent Wagschal, els italians Aurelio i Paolo Pollice,
Jessica Dalsant amb Eduardo Bruni i Pierre-Laurent Boucharlat són alguns dels
noms del cartell

Anna Miernik actuarà al Festival S'Agaró | Arxiu de l'artista

S'apropa l'estiu i amb ell els festivals a vora de mar. L'Ajuntament de Platja d'Aro fa anys que
organitza diversos festivals a la costa, i darrerament els ha agrupat sota la marca Estereofònics.
S'Agaró torna a rebre el festival de música clàssica a l'Església de l'Esperança, que del 15 de juliol
al 14 d'octubre acollirà un total de 10 actuacions.
Agnès Pyka & Laurent Wagschal faran latents les sonates per a violí i piano de Brahms el
dissabte 15 de juliol a les 20 h. El dissabte següent, 22 de juliol, el duet Antonio Soria & Antonio
Soria interpretarà sonates dels músics i compositors russos Ratxmàninov i Miaskovski a base de
piano i violoncel.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=GxIj2gqlENA
També passaran pel festival els germans Aurelio i Paolo Pollice el dissabte 29 de juliol, i la
guardonada diverses vegades Jessica Dalsant amb el pianista i compositor Edoardo Bruni el
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diumenge 6 d'agost donant veu a obres de Casella, Geraedts i Jolivet, entre d'altres.
El dissabte 12 d'agost músics de diferents orquestres simfòniques i de cambra d'Europa
s'uneixen sota el nom Händel Festival Orchestra per interpretar temes de Händel, Telemann i
Vivaldi amb la direcció de Horst Sohm.
Completen el cartell d'enguany Okuma, Vannuci & Torrigiani a base de guitarra, piano i flauta;
el multipremiat Pierre-Laurent Boucharlat musicant temes de Beethoven, Brahms i Debussy;
una de les artistes de la nova generació de música clàssica, Anna Miernik; el trio de gran trajectòria
De Ritis, D'Antonio & De Amicis, i el Trio Fauré de Milà, que tancarà el festival el dia 14
d'octubre.
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