
Presentació. Musiquem Lleida! 
és un festival internacional de mú-
sica que se celebra als carrers i 
places de la ciutat de Lleida.
La Coral Shalom, com a entitat cul-
tural, té com a principals objectius 
sensibilitzar i enriquir musicalment 
la societat amb l’organització de 
concerts i actes culturals oberts a 
tothom.
Lleida i les seves comarques han 
estat bressol de músics de renom 
internacional, com ara Ricard Vi-
nyes, Enric Granados, Emili Pujol... 
També compta amb una gran tra-
dició coral i instrumental, que ac-
tualment està en plena expansió 
gràcies a la formació de bons pro-
fessionals.
Així doncs, amb aquest festival 
pretenem apropar la música al car-
rer i obrir les portes a tothom que 
en vulgui fruir; a més, oferim a dife-
rents intèrprets l’oportunitat de te-
nir un escenari per difondre la seva 
música. 

Coral Shalom

Presentación. Musiquem Lleida! 
es un festival internacional de mú-
sica que se celebra en las calles y 
plazas de la ciudad de Lleida.
El principal objetivo de la Coral 
Shalom, como entidad cultural, es 
la sensibilización y enriquecimiento 
musical de la sociedad organizan-
do conciertos y actos culturales 
abiertos a todo el mundo.
Lleida, junto a sus comarcas, ha 
sido cuna de músicos de renombre 
internacional, como Ricard Vinyes, 
Enric Granados, Emili Pujol... Tam-
bién cuenta con una gran tradición 
coral e instrumental, que actual-
mente está en auge con la forma-
ción de sólidos profesionales.
Así pues, con este festival preten-
demos acercar la música a la calle 
y abrir las puertas a todas las per-
sonas que deseen disfrutar de ella, 
además de brindar a diferentes in-
térpretes la oportunidad de dispo-
ner de un escenario para difundir 
su música.

Coral Shalom

Presentation. Musiquem Lleida!
is an international music festival 
which is held in the streets and 
squares of the city of Lleida.
Coral Shalom as a cultural entity 
has as main objectives to sensitize 
and to enrich the musical culture 
of society organizing concerts and 
other shows for everybody.
Lleida and the surrounding area 
has been the origin of many mu-
sicians of international prestige, 
such as Ricard Vinyes, Enric Gra-
nados and Emili Pujol, among oth-
ers. The city also has deep-rooted 
choral and instrumental traditions 
which are currently growing with 
the training of competent profes-
sional musicians.
We hope that this festival will bring 
music into the street and open 
doors to all those who wish to en-
joy the event, as well as providing 
an opportunity for numerous musi-
cians to have a stage on which to 
perform their works. 
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del 2 al 4 d’octubre de 2015

Marcus Toscano
Marcus Toscano és diplomat en Arts per la Universitat Cru-
zeiro do Sul (UNICSUL), São Paulo. Al 2009 va ser seleccio-
nat per tocar un concert de Villa-Lobos en un programa de 
TV (Prelúdio – TV Cultura) i va ser convidat a participar amb 
Leo Brouwer com a músic de cambra al quartet – grup del 
compositor en el Tercer Festival Leo Brouwer de São Paulo. 
També cal afegir que ha guanyat diferents primers pre-
mis en vuit concursos d’interpretació. Actualment estudia 
un màster superior de guitarra clàssica a l’ESMUC amb el 
mestre Xavier Coll. Al 2014 va debutar tocant la mandolina 
amb l’OBC en la Simfonia núm. 9 de Mahler. Aquest any 
ha estat becari del Festival Internacional d’Interpretació de 
Música Espanyola a Santiago de Compostel·la. Va guanyar 
el tercer premi en el Concurs Internacional de la ciutat de 
Benidorm.

PAX – Cor de Cambra
PAX – Cor de Cambra és un conjunt vocal nascut el 2012 a 
Sabadell amb la voluntat de cultivar el repertori coral amb 
un alt nivell d’exigència individual i col·lectiu, per tal d’obte-
nir el màxim gaudi com a intèrprets. L’origen de PAX – Cor 
de Cambra es troba en un grup de cantaires que es van re-
unir per tal de participar al concert anomenat “La Guerra al 
Cor”, un recital coral literari al voltant de la Guerra Civil es-
panyola que va ser ideat pel director del grup, Esteve Costa, 
amb motiu del seu projecte final de la carrera de direcció 
de cors a l’ESMUC. En la seva breu trajectòria ha actuat a 
diverses localitats catalanes i ha participat al Cicle Coral 
de Sant Feliu de Llobregat, al Cicle de Música Sacra Coral 
del Monestir de Sant Cugat del Vallès i al Cicle d’Orgue de 
la Sénia. Ha compartit escenari amb el Cor Aglepta de Sant 
Cugat, la Coral Xalest d’Igualada o el Cor Da Capo de Tarra-
gona i amb músics com el jove organista Álvaro Carnicero.

Trio Alisio
El trio de vent Alisio està format per músics de renom a 
la vida musical espanyola. Han estudiat a les escoles 
més prestigioses d’Europa i han format part de desta-
cades orquestres joves i professionals. En l’actualitat els 
seus components són solistes de les principals orquestres 
d´Andalusia així com professors a diversos conservatoris 
superiors. Després d’alguns anys fent música de cambra 
junts han desenvolupat un so propi com a conjunt que han 
pogut compartir amb el públic en nombrosos concerts i fes-
tivals. Els seus components són Saleta Suárez (flauta), Pau 
Rodríguez (oboè) i Álvaro Prieto (fagot). El seu repertori és 
molt ampli, va des de la sonata barroca i els trios clàssics 
fins a les composicions més actuals. Es tracta d´una forma-
ció flexible que a més d’actuar com a trio també interpreta 
duos i peces per a un instrument.

Tulam Duo
El concepte de Tulam Duo neix l’any 2002 amb la inquietud 
de dos joves percussionistes, Jesús David Valero i Miguel 
Ángel Forner. Des d’aleshores han realitzat la seva formació 
paral·lelament finalitzant els estudis superiors en Musikene 
(País Basc) i de postgrau a l’ESMUC (Catalunya). El març 
de 2012 actuen en qualitat de solistes amb la Musikene 
Sinfonietta i des d’aleshores han participat en prestigiosos 
festivals nacionals i internacionals de música. Recentment 
han sigut guanyadors del Premi Fundació Mas i Mas del 
XXII Concurso Josep Mirabent i Magrans i des de 2013 
han obtingut cinc primers premis en concursos nacionals 
i internacionals, entre el quals destaquen el XVI Concurso 
Internacional de Música de Cámara Ciudad de Vinarós i el
II Concurs Internacional de Música de Cambra de Percussió 
—Percute— de Catarroja.
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CLOENDA
 L’organització es reserva el dret de realitzar canvis en el programa, que s’avisaran oportunament.

Si plou es realitzaran els concerts en els següents espais alternatius: Pl. de la Paeria: Porxos Paeria, Ricard Vinyes: Nelson
 1. Plaça Paeria
 2. Institut d’Estudis Ilerdencs
 3. Pl. Ricard Vinyes
 4. Museu de Lleida
 5. CaixaFòrum
 6. Jardins de Santa Clara
 7. Auditori Enric Granados

  Punt d’informació
(Estatge Social Coral Shalom, 
c/ Lluís Besa, 7)

Duo da Capo / Tactilicuä (Diggi Daggi)
Durant dos anys la companyia Duo da Capo, formada pel 
duet de cant i piano Sophie Klingele i Amaya Sangorrin, ha 
portat a terme concerts clàssics adreçats a un públic in-
fantil. La seva màxima aspiració és fer arribar la música 
clàssica als infants, trencar els esquemes tradicionals i ju-
gar amb la música. En aquest afany, es van trobar pel camí 
amb Lídia Clua (Cia. Tactilicuä), titellaire i narradora amb 
una llarga experiència dalt dels escenaris. Al novembre del 
2014 estrenen l’obra Diggi Daggi dins el cicle Vesprades de 
tardor de Centelles. En aquest curt període de temps han 
actuat al Festival Òpera en ruta, de Barcelona, al cicle de 
música clàssica de Fort Pienc i als diumenges musicals del 
Centre Cívic Pere Quart.

Grazz Trio
La conjunció de les paraules grass, com a diminutiu de blu-
egrass, i jazz dóna lloc a la proposta d’aquesta formació, 
que utilitza els instruments característics del primer i la lli-
bertat de creació i interpretació del segon. Des de ja fa uns 
quants anys, alguns estils classificats com a ‘tradicionals’ 
han seguit aquesta línia d’evolució en què s’incorporen nous 
recursos tècnics a la sonoritat acústica original. L’any 2013 
es crea a Barcelona el Grazz Trio, partint de l’herència de la 
‘new acoustic music’ nord-americana, amb la trobada de
tres músics amb una llarga trajectòria en diferents estils 
de música tradicional i acústica. Lluís Gómez, Oriol Gon-
zàlez i Maribel Rivero conformen un trio d’instrumentació 
acústica i poc usual, amb banjo de 5 cordes, mandolina i 
contrabaix, i un repertori basat en composicions pròpies 
que els permet explorar el so dels seus instruments.

LleidArt Ensemble
Grup resident a l’Auditori de Lleida i vinculat a l’ESMUC. 
La passada primavera van estrenar a l’Auditori de Lleida 
el seu primer concert familiar i per a escolars El Carnaval 
dels animals, així com el concert musicopoètic titulat Aqua 
i el concert per a quintet de cordes Dos de cinc. Les pas-
sades festes de Nadal van estrenar el seu segon espec-
tacle familiar, El Trencanous, a tota la província de Lleida. 
També han realitzat concerts de música de cambra amb 
diferents formats i han gravat el seu primer CD amb música 
del compositor Antoni Tolmos per a un espectacle infantil de 
la companyia Zum-Zum Teatre. Al maig del 2015, LleidArt 
Ensemble interpretà a l’Auditori de Lleida un concert amb 
música de David Esterri.

Andreas Arnold grup - Entre dos Tierras
Grup format per guitarra, baix, percusió i flauta. El guitar-
rista de flamenc i jazz Andreas Arnold, nascut el 1981, ac-
tualment resideix entre la ciutat de Nova York i Espanya. 
Ha tingut ocasió d’actuar als cinc continents i de partici-
par en nombroses produccions com a músic, compositor 
i productor artístic. Va estudiar guitarra jazz al conserva-
tori d’Amsterdam i, ja a Nova York, amb Mike Stern, John 
Abercombie i Wayne Krantz. Posteriorment, per completar 
el seu estudi del flamenc i com a necessitat intrínseca, 
es va traslladar a Jerez de la Frontera. El seu virtuosisme 
amb la guitarra abraça des del flamenc fins al jazz. Actu-
alment és el director artístic de Farah Siraj.

Check in Quartet
És un quartet de clarinets integrat per professors d’escoles 
de la província de Lleida amb una dilatada experiència en el 
món musical. L’espectacle que us presentem va ser estre-
nat a l’Auditori de Lleida al març d’aquest any 2015, amb 
gran acceptació. Posteriorment Check in Quartet ha actuat 
al Centre Cultural de Mollerussa i als cicles de concerts Diu-
menges a Tot Ritme i Bellpuig Ressona. La finalitat d’aquest 
espectacle és donar a conèixer al públic un gran nombre 
d’estils musicals gràcies a la versatilitat de l’instrument i 
les seves possibilitats tímbriques. Podrem escoltar des de 
les peces més emblemàtiques de compositors clàssics i ro-
màntics fins a músiques tradicionals, el tango o el jazz, que 
faran que gaudim tots d’una bona estona musical. 

Cor de cambra Fòrum Vocal
El cor de cambra Fòrum Vocal inicià les seves activitats a 
Barcelona l’any 1994. Ha estat dirigit per Alfred Cañamero, 
Xavier Chavarria i Daniel Mestre. Des del gener de 2010 en 
Xavier Sans es fa càrrec de la direcció. El cor ha treballat 
amb els directors Josep Prats, Guerassim Voronkov, Fran-
cesc Bonastre, Lluís Vila, Jerzy Salvarowsky, Laszlo Heltay, 
David Malet i Xavier Puig. Actualment Fòrum Vocal és un 
col·lectiu de 35 cantaires amb una sòlida formació musi-
cal i una àmplia experiència en el món coral. El repertori 
de Fòrum Vocal comprèn des de la música medieval fins al 
nostre segle, amb programes a capella i amb grups orques-
trals. Fòrum Vocal pertany a la Federació Catalana d’Entitats 
Corals.


