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Bernat Prat violí
Estudis a l’Escola Superior de Música de Catalunya i a la Hochschule für 
Musik Basel. Estudis de música de cambra amb el Quartet Casals i Kennedy 
Moretti. La seva trajectòria artística passa per l’experiència orquestral, 
cambrística i solista. Fundador del Cosmos Quartet. Professor de música de 
cambra al Conservatorio Superior de Música de Aragón.

José Vicente Castelló trompa I Direcció Artística
Estudis a l’Escuela Superior de Música Reina Sofia, solista de la Mahler 
Chamber Orchestra, membre de la Lucerne Festival Orchestra i de 
l’Orchestra Mozart de Bolònia. Col·labora amb orquestres com la London 
Philarmonic, Radio France i Royal Concertgebouw. Membre fundador de ]W[ 
Ensemble. Professor de trompa a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
Professor a  la Musikhochschule Freiburg.

ELS MÚSICS

Helena Satué violí I Direcció Artística
Estudis a l’Escuela Superior de Música Reina Sofia, al Conservatoire National 
de Paris i màster d’interpretació al Conservatoire de Musique de Genève i al 
Musikhochschule Köln. La seva trajectòria artística passa per l’experiència 
orquestral, cambrística i solista. Fundadora del Cosmos Quartet. Professora 
de violí a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 

Jonathan Brown viola
Estudis a la Juilliard School de Nova York i a la Universität Mozarteum 
de Salzburg. Des de l’any 2002 forma part del Quartet Casals. Intèrpret 
compromès amb la música contemporània, és membre fundador del conjunt 
de cambra Funktion. Professor de viola i música de cambra a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya i professor assistent a l’Escuela Superior 
de Música Reina Sofia.

Erica Wise violoncel
Estudis al Peabody Conservatory de Baltimore i màster d’interpretació al 
New England Conservatory. Gaudeix d’una carrera versàtil com a música 
de cambra, d’orquestra i solista. Intèrpret compromesa amb la música 
contemporània, és membre fundadora del conjunt de cambra Funktion. 
Professora de violoncel al Conservatori Superior de Música del Liceu.

Lara Fernández viola
Estudis al Conservatorio Superior de Música de Aragón i màster 
d’interpretació a la Hochschule für Musik Hans Eisler de Berlín. Estudis 
de música de cambra amb el Quartet Quiroga i Kennedy Moretti. És 
membre del Cosmos Quartet. Professora de viola i música de cambra al 
Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Oriol Prat violoncel
Estudis a l’Escola Superior de Música de Catalunya i màster d’interpretació a 
la Musikhochschule Stuttgart. Estudis de música de cambra amb el Quartet 
Casals i Kennedy Moretti. La seva trajectòria artística passa per l’experiència 
orquestral i cambrística. Col·labora amb l’Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu. Fundador del Cosmos Quartet. Professor de violoncel  al 
Conservatori Superior de Música del Liceu.

Miquel Ramos clarinet
Estudis a l’Escola Superior de Música de Catalunya i màster a la 
Musikhochschule Lübeck. Integrant del quintet de vent Azahar Ensemble. 
Des de l’any 2016 és membre del projecte musical europeu Spira Mirabilis. 
La seva trajectòria artística passa per l’experiència orquestral, cambrística i 
solista. Professor de quintet de vent al Conservatorio Superior de Música de 
Aragón.



WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Quintet per a trompa en mi bemoll major, K 407

Allegro
Adagio

Rondo-Allegro

José Vicente Castelló, trompa
Helena Satué, violí

Jonathan Brown, Lara Fernández, violes
Erica Wise, violoncel

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)  
Quintet per a clarinet en si menor, op.115 

Allegro
Adagio

Andantino-Presto non assai
Con moto 

Miquel Ramos, clarinet
Helena Satué, Bernat Prat, violins

Lara Fernández, viola
Oriol Prat, violoncel

JOHANNES BRAHMS  
Sextet de corda núm.1, en si bemoll major, op.18  

Allegro ma non troppo
Andante, ma moderato

Scherzo: Allegro molto-Trio: animato
Rondo: poco allegretto e grazioso

Bernat Prat, Helena Satué, violins
Jonathan Brown, Lara Fernández, violes

Erica Wise, Oriol Prat, violoncels

Dissabte, 24 de juliol, a les 20 h., 
a l ’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alel la

Concert solidari en benefici de Càritas Parroquial d’Alella

ELS MÚSICS EL CONCERT
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VENDA D’ENTRADES

• A PARTIR DEL 15 DE JUNY
A l’0ficina de Turisme d’Alella
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dimarts, dimecres, di jous i diumenge, de 10 a 14.30 h. 
Divendres i dissabte, de 10 a 14.30 h. i  de 15.30 a 17.30 h. 
Dil luns tancat

• A PARTIR DEL 21 DE JUNY TAMBÉ
A https://alella.koobin.cat

PREU
15-18 euros

MÉS INFORMACIÓ

www.alella.cat/cultura
www.musicsenresidencia.com

INFORMACIÓ D’INTERÈS
• No es permeten canvis ni devolucions de les entrades.

• L’organització es reserva el dret d’alterar o modif icar el programa de l ’acte per
causes imputables a raons al ienes.

• Els canvis o anul· lacions s’anunciaran al web de l ’Ajuntament d’Alel la.

• Els actes començaran puntualment i  no es permetrà l ’entrada a l ’Espai una vegada
començat l ’espectacle.

• Aforament l imitat.

• Es neteja, desinfecta i venti la l ’Espai abans de cada activ i tat.

• Dispensadors de gel hidroalcohòl ic a l ’entrada.

• Ús obl igator i de mascareta per a totes les persones majors de 6 anys, durant tota
l ’estada a l ’Espai.

• No està permesa l ’entrada de begudes ni de menjar.

• Les portes s’obriran 30 minuts abans de l ’ in ici de l ’espectacle.

• Es prendrà la temperatura als assistents. No es permetrà l ’entrada a les persones
que presentin més de 37,5º. No es retornarà el preu de les entrades en cas de no
poder assist i r a la funció.

• Amb l ’entrada s’assignarà una hora d’accés per garantir la distància social i
l ’entrada de forma esglaonada al teatre.

• Es prega als espectadors no fer servir el telèfon mòbi l durant l ’espectacle i
apagar aquel ls aparel ls que puguin emetre senyals acústics com rel lotges o altres
disposit ius electrònics.

• No es pot fer fotograf ies ni gravar sense autori tzació.

ORGANITZA

COL·LABORACIÓ ESPECIAL DIRECCIÓ ARTÍSTICA EMISSORA DEL FESTIVAL 

Helena Satué

José Vicente Castelló

Judit Cuixart

AMB EL SUPORT DE COL·LABOREN

Can Duran

http://www.alella.cat/cultura
http://www.musicsenresidencia.com
https://alella.koobin.cat



