


LA MELANZANA ENSEMBLE

 
 
 
 

Melanzana Ensemble neix al gener de 2016 amb l’objectiu de portar a casa el
treball i esforç de nou joves músics professionals establerts a diferents punts
d’Europa (Països Baixos, Anglaterra, Alemanya, Suïssa i Catalunya). 
 
Aprofitant l’ambient musical i internacional en el que es troben, sorgeix la idea
d’oferir un producte d’alta qualitat musical al seu territori, col·laborant amb
entitats de caire social i a la vegada apropant el públic a espais d'interès històric i
cultural. 
 
L'Ensemble està format per una soprano, tres violins, viola, violoncel, tiorba i
fagot. Es caracteritza per tenir un estil propi, de caràcter viu: són un grup de joves
amb ganes de transgredir i projectar noves idees fonamentalment a través de la
música dels segles XVI a XVIII.
 
La formació ha ofert concerts en diferents poblacions com Sagàs, Gironella,
Berga, Sant Llorenç de Morunys, Manresa, Lluçà, Puig-Reig i al Monestir de
Guardiola de Berguedà. 
 
El març de 2018 l’ensemble va ser guardonat amb el “Premi a la innovació
artística de Cultura del Berguedà” atorgat pel Consell Comarcal del Berguedà.



LA TEMPESTA
 

La Melanzana Ensemble presenta el concert "La Tempesta". Una hora de
música  del període barroc, a través de peces de quatre compositors de
nacionalitats diverses. Podem observar la mateixa temàtica plasmada de
formes diverses: La primera part amb W. Wassenaer (holandès), M. Locke
(anglès) i G.F. Handel (alemany) i la segona part amb A. Vivaldi (italià).

PROGRAMA
 

PRIMERA PART
 
Concerto armonico nº1 en Sol Major
Allegro
Un poco andante
Allegro                                                      W. van Wassenaer
 
Ària “Ombra mai fu”                                             G.F. Händel
 
Música instrumental de “The Tempest”
Introduction
Gaillard
Gavot
Saraband
Lilk                                                                           M. Locke
 
Ària “Verdi prati”                                                  G.F. Händel 
 
 
SEGONA PART
 
Ària "Vedrò con mio diletto"                                      A. Vivaldi
 
Concert per a cordes en Sol menor, RV157
 Allegro Largo  Allegro                                              A. Vivaldi
 
Ària “Sento in seno”                                                  A. Vivaldi
 
Concert per a violí en Sol menor, RV315,
“Estiu” de “Les quatre estacions”
Allegro non molto
Largo
Presto                                                                                            A. Vivaldi



IMATGES



La.melanzana.ensemble@gmail.com

/la.melanzana.ensemble

MEMBRES
 
Queralt Aymerich Torner - Soprano
Marta Atcher Soler - Violí
Marcel Ignacio Riera - Violí
Mònica Roca Lladó - Violí
Adrià Trulls Freixa - Viola
Arnau Rovira Bascompte - Violoncel
Edwin Garcia González - Tiorba

CONTACTE
 
+34 605 84 17 34
Queralt Aymerich Torner

La Melanzana Ensemble

www.lamelanzanaensemble.com


