Programa

Cançó d’aire popular

SEGUIDILLAS
……………………………………………………….....…….. FERNANDO SOR
El que quisiera amando
Las mujeres y cuerdas
Muchacha y la vergüenza
Si dices que mis ojos

Molt sovint la música popular ens sorprèn per les seves

POPULARS ESPANYOLES ………………………........…… Arrj. Federico García-Lorca
Tres morillas
Anda Jaleo
Nana de Sevilla
La tarara
Zorongo

metàfores i perquè sovint pot expressar allò sublim a través
d'un gir musical aparentment innocent, o d'un text ben senzill
però delicat alhora. Al mateix temps s'ocupa de les coses més
banals del dia a dia que la converteixen en una experiència
entenedora i propera.
La poètica de la música popular ens sedueix a cada frase i en

CANÇONS DE CARRER …………………………….………………………….. ENRIC MORERA
Clavell del balcó
Estel del dematí
L'oreneta
Abril
POPULARS CATALANES ………………….......………… Arrj. Manuel García Morante
Cançó del lladre
L'Hereu Riera
Rossinyol que vas a França
La filadora

cada petit detall que explica i ens fa sentir l'aire i els costums
d'un temps passat que no ens és del tot llunyà i que, sovint,
se'ns fa fins i tot, familiar. A través de la cançó popular, el Duo
Dilettante ens vol acostar a la senzillesa, a la delicadesa i al
toc sublim que s'entreteix en la música popular arranjada per
veu i guitarra.
Assumpció Linares, soprano
Alberto Luque, guitarra

Organitza:

Duo
Dilettante
Església de Sant Esteve d’Ordal
És una producció de:

MRFerré

Contrapunt, Plataforma per a la producció d’activitats musicals
www.contrapuntem.com

20 de maig de 2017 a les 18 h
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La poètica de la música popular ens sedueix a cada frase i en

CANÇONS DE CARRER …………………………….………………………….. ENRIC MORERA
Clavell del balcó
Estel del dematí
L'oreneta
Abril
POPULARS CATALANES ………………….......………… Arrj. Manuel García Morante
Cançó del lladre
L'Hereu Riera
Rossinyol que vas a França
La filadora

cada petit detall que explica i ens fa sentir l'aire i els costums
d'un temps passat que no ens és del tot llunyà i que, sovint,
se'ns fa fins i tot, familiar. A través de la cançó popular, el Duo
Dilettante ens vol acostar a la senzillesa, a la delicadesa i al
toc sublim que s'entreteix en la música popular arranjada per
veu i guitarra.
Assumpció Linares, soprano
Alberto Luque, guitarra

Organitza:

Duo
Dilettante
Església de Sant Esteve d’Ordal
És una producció de:

MRFerré

Contrapunt, Plataforma per a la producció d’activitats musicals
www.contrapuntem.com

20 de maig de 2017 a les 18 h

Assumpció Linares, soprano

Alberto Luque, guitarra

Programa

Cançó d’aire popular
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Anda Jaleo
Nana de Sevilla
La tarara
Zorongo

metàfores i perquè sovint pot expressar allò sublim a través
d'un gir musical aparentment innocent, o d'un text ben senzill
però delicat alhora. Al mateix temps s'ocupa de les coses més
banals del dia a dia que la converteixen en una experiència
entenedora i propera.
La poètica de la música popular ens sedueix a cada frase i en

CANÇONS DE CARRER …………………………….………………………….. ENRIC MORERA
Clavell del balcó
Estel del dematí
L'oreneta
Abril
POPULARS CATALANES ………………….......………… Arrj. Manuel García Morante
Cançó del lladre
L'Hereu Riera
Rossinyol que vas a França
La filadora

cada petit detall que explica i ens fa sentir l'aire i els costums
d'un temps passat que no ens és del tot llunyà i que, sovint,
se'ns fa fins i tot, familiar. A través de la cançó popular, el Duo
Dilettante ens vol acostar a la senzillesa, a la delicadesa i al
toc sublim que s'entreteix en la música popular arranjada per
veu i guitarra.
Assumpció Linares, soprano
Alberto Luque, guitarra

Organitza:

Duo
Dilettante
Església de Sant Esteve d’Ordal
És una producció de:

MRFerré
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veu i guitarra.
Assumpció Linares, soprano
Alberto Luque, guitarra

Organitza:

Duo
Dilettante
Església de Sant Esteve d’Ordal
És una producció de:

MRFerré

Contrapunt, Plataforma per a la producció d’activitats musicals
www.contrapuntem.com

20 de maig de 2017 a les 18 h

Assumpció Linares, soprano

Alberto Luque, guitarra

Programa

Cançó d’aire popular

SEGUIDILLAS
……………………………………………………….....…….. FERNANDO SOR
El que quisiera amando
Las mujeres y cuerdas
Muchacha y la vergüenza
Si dices que mis ojos

Molt sovint la música popular ens sorprèn per les seves

POPULARS ESPANYOLES ………………………........…… Arrj. Federico García-Lorca
Tres morillas
Anda Jaleo
Nana de Sevilla
La tarara
Zorongo

metàfores i perquè sovint pot expressar allò sublim a través
d'un gir musical aparentment innocent, o d'un text ben senzill
però delicat alhora. Al mateix temps s'ocupa de les coses més
banals del dia a dia que la converteixen en una experiència
entenedora i propera.
La poètica de la música popular ens sedueix a cada frase i en

CANÇONS DE CARRER …………………………….………………………….. ENRIC MORERA
Clavell del balcó
Estel del dematí
L'oreneta
Abril
POPULARS CATALANES ………………….......………… Arrj. Manuel García Morante
Cançó del lladre
L'Hereu Riera
Rossinyol que vas a França
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