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Una de les apostes més decidides des de l'obertura del Teatre Principal
d'Inca ha estat la música. Música sense fronteres, ni definicions
restrictives, oberta a tots els estils i a tots els públics. Per aquesta raó, la
proposta d' aquest primer cicle de l' OCM resulta una referència
capdavantera per donar a conèixer les línies mestres d' aquest projecte,
una proposta plural, ambiciosa i integradora.

Sens dubte, aquest resulta un projecte que ha de satisfer els gustos dels
melòmans i aficionats a la música clàssica, a la vegada, resultarà
important per als qui escoltin simfonies i moviments, per primera
vegada, com serà per als escolars que participen en aquest programa.
Sense descuidar noves músiques, com les que provenen de sonors èxits
cinematogràfics o cançons interpretades per veus noves com les
components del trio Marala o renovades versions populars del
carismàtic Biel Majoral.

Un programa per gaudir des de la butaca del nostre Teatre Principal
d'Inca.

Una de las apuestas más decididas desde la apertura del Teatre
Principal d’Inca ha sido la música. Música sin fronteras, ni definiciones
restrictivas, abierta a todos los estilos y a todos los públicos. Por esa
razón, la propuesta de este primer ciclo de la OCM resulta una referencia
puntera para dar a conocer las líneas maestras de este proyecto, una
propuesta plural, ambiciosa e integradora.

Sin duda, este resulta un proyecto que ha de satisfacer los gustos de los
melómanos y aficionados a la música clásica, a su vez, resultará
importante para quienes escuchen sinfonías y movimientos, por primera
vez, como los escolares que participan en este programa. Sin descuidar
nuevas músicas, como las que provienen de sonoros éxitos
cinematográficos o canciones interpretadas por voces como las
componentes del trío Marala o renovadas versiones populares del
carismático Biel Majoral.

Un programa para disfrutar desde la butaca de nuestro Teatre Principal
d’Inca. 3
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Concerts Temporada
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Beethoven és sens dubte el compositor més trascendent de la història
de la música i un dels pocs clàssics que a dia d'avui gaudeix encara de
gran popularitat. És per això que un dels primers grans concerts
simfònics que es celebrin al Principal ha de passar per la seva música.
En aquest cas s'ha optat per una de les seves simfonies més conegudes,
la Cinquena Simfonia, també coneguda com la Simfonia “del Destí”. No
és casualitat l’elecció d’aquesya simfonia que relata la lluita del
compositor contra el destí per a inaugurar aquesta Temporada a un
Teatre la reapertura del qual també la podríem descriure com una lluita
contra les adversitats. Una gran manera de celebrar la tornada de la
música a l’escenari del Teatre d’Inca.

Beethoven es sin duda el compositor más trascendente de la historia de
la música y uno de los pocos clásicos que a día de hoy disfruta de gran
popularidad entre todos los públicos. Es por eso que uno de los primeros
gran sinfónicos que escucharemos en el Teatre Principal de Inca tiene
que pasar ineludiblemente por su música. En este caso se ha optado por
su Quinta Sinfonía, conocida también como la Sinfonía “Del Destino”. No
es casualidad que esta sinfonía que relata la lucha del compositor
contra el Destino sea la elegida para empezar esta temporada en un
Teatro cuya reapertura ha sido también una lucha contra las
adversidades. Una granmanera de celebrar este reinicio de lamúsica en
el escenario del Teatre d’Inca. 5

L. van Beethoven
El destí tocant a la porta
12.02 || 20.00 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Beethoven. Obertura “Coriolà” Op.61
Beethoven. Simfonia núm. 5 en do menor Op.67

Duració aproximada: 60 min.

Febrer
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Dins el món de les bandes sonores, la música de La Guerra de les
Galàxies ha marcat un abans i un després. La saga de pel·lícules han
creat tot un univers icònic que ha trascendit més enllà dels fans per a
assentar-se dins la simbologia global dels nostres dies. La seva música
és reconeguda per tots, especialment pels més joves. Abordarem la
seva música així com també dos dels antecedents musicals dels que
beu Williams per a recrear aquest univers fantàstic: Gustav Holst i Ígor
Stravinsky.

Durant el concert es projectaran imatges de les pel·lícules i es comptarà
amb un grup d’animació que il.lustrarà l'actuació.

En el mundo de las bandas sonoras, la música de La Guerra de las
Galaxias marcó un antes y un después. La saga de películas ha creado
un universo icónico que ha trascendido más allá de los fans para
convertirse en un referente en la simboligia global de nuestros tiempos.
Su música es reconocida por todos, especialmente los más jóvenes.
Interpretaremos su música así como también música de dos de sus
antecedentes musicales de los que Williams bebe para recrear este
universo fantástico: Gustav Holst e Ígor Stravinsky.

Durante el concierto se proyectaran imágenes de las películas e
intervendrán también un grupo de animación con personajes de la
película.6

StarWars, que la força
t’acompanyi
19.02 || 20.00 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

J.Williams. Star Wars Suite
G.Holst. Mart
I.Stravinsky. L’Ocell de Foc: “Dansa Infernal”
Amb la col·laboració dels Amics de les Bandes Sonores de les
Illes Balears i dels Amics de la Ciència-ficció de les Illes Balears

Duració aproximada: 60 min.

Febrer
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Marala és un grup musical integrat per Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra
Monfort. Tres dones músics i compositores originàries de Catalunya, les
Illes Balears i el País Valencià.

Dalt de l’escenari s’evidencia la complicitat de les veus i els cossos. Es
mostren tal com són: valentes i feministes, despertes i conscients alhora
que sensibles i vulnerables, carismàtiques i virtuoses. Són la llum que
esvaeix la fosca.

Marala es un grupo musical integrado por Selma Bruna, Clara Fiol y
Sandra Monfort. Tres mujeres músicas y compositoras orignarias de
Cataluña, Baleares y el País Valenciano.

Sobre el escenario se evidencia la complicidad de sus voces y sus
cuerpos. Se muestran tal y como son: valientes y feministas, despiertas y
conscientes a su vez que sensibles y vulnerables, carismáticas y
virtuosas. Son la luz que invade la oscuridad. 7

Marala simfònic
Concert pel dia de la dona

05.03 || 20.00 h

Clara Fiol, veu
Selma Bruna, veu
Sandra Monfort, veu

Orquestra de Cambra de Mallorca
Johanna Sierralta, directora

Duració aproximada: 60 min.

Entrada gratuïta

Coorganitzat amb l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament d’Inca

Març
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El Stabat Mater de Pergolesi és una de les obres sacres i vocals més
importants i conegudes de la història de la música. Comptarem per a la
seva interpretació amb la jove soprano mallorquina de gran projecció,
Mercedes Darder, i amb el contratenor Christian Borelli sota la direcció
del mestre canari Rafael Sánchez-Araña. Juntament amb aquesta obra
mestra es completarà el programa amb dues obres d’autors com
Vivaldi i Locatelli també propis del barroc italià i també d’un caràcter
molt sentit en consonànca amb els dies propers a la Pasqua.

El Stabat Mater de Pergolesi es una de las obras sacras y vocales más
importantes y conocidas de la historia de la música. Contaremos para
su interpretación con la joven soprano mallorquina de gran proyección
Mercedes Darder, con el contratenor Christian Borelli, ambos bajo la
batuta del maestro canario Rafael Sánchez-Araña. Completarán el
programa dos obras de autores también del barroco italiano como son
Vivaldi y Locatelli, ambas obras también con un carácter muy sentido
propio de los días de la Semana Santa.8

Stabatmater de Pergolesi
09.04 || 20.00 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Rafael Sánchez-Araña, director

Mercedes Darder, soprano
Christian Borrelli, contratenor

ANTONIO VIVALDI
Simfonia in B minor, RV 169 "Al Santo Sepolcro"

PIERO ANTONIO LOCATELLI
Concerto grosso in E-flat major, Op.7 No.6 "Il pianto
d'Arianna"

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
Stabat Mater

Duració aproximada: 60 min.

Abril
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Orquestra de Cambra de Mallorca
Júlia Cruz, directora

Biel Majoral, veu
Delfí Mulet, guitarra
Biel Oliver, arreglista

Duració aproximada: 60 min.

Abril

Biel Majoral és un dels cantautors més coneguts de Mallorca, podríem
dir que una icona d'una generació. Les seves lletres crítiques i reflexives
volen sonar com a veu de tot un poble. En aquest concert sumam
efectius: una orquestra simfònica per a retre homenatge al cantautor i
donar encara més força a la seva veu i la seva energía.

Biel Majoral es uno de los cantautores más conocidos de Mallorca,
incluso podríamos decir que un icono de una generación. Sus letras
críticas y reflexivas quieren reflejar el espíritu de todo un pueblo. En este
concierto añadiremos la orquesta acompañando para rendir homenaje
al cantautor y dar todavía más fuerza a su voz y su energía.

Biel Majoral simfònic
29.04 || 20.00 h
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Olivier Charlier és un dels més prestigiats violinistes d'Europa.
Guanyador dels més importants concursos internacionals, ha tocat
com a solista amb orquestres com London Philarmonic Orchestra, BBC
Philarmonic, Orchestre de Paris, Tonhalle Zurich... Comptar amb la seva
presència és tot un luxe i més si és per a presentar un clàssic de clàssics:
Les Quatre Estacions de Vivaldi. El compositor venecià ens evoca a
través de les cordes els colors, les olors i els sorolls propis de cada una
de les estacions de l’any.

Olivier Charlier es una de los violinistas más prestigiosos de Europa.
Ganador de los más importantes concursos internacionales, ha tocado
como solista con orquestas como la London Philarmonic Orchestra, BBC
Philarmonic, Orchestre de Paris, Tonhalle Zurich... Contar con su presencia
es un lujo y más para presentar un clásico entre clásicos: Las Cuatro
Estaciones de Vivaldi. El compositor veneciano nos evoca a través de las
cuerdas los colores, olores y ruidos propios de cada una de las
estaciones del año.10

Les quatre estacions
12.03 || 20.00 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Olivier Charlier, solista i director

Sebastià Pou, solista

Vivaldi. Concert per a dos violins en la menor RV 522

Vivaldi. Les Quatre Estacions
Concert núm. 1 en mi major, Op. 8, RV 269, "La primavera"
Concert Concert nu ́m. 2 en sol menor, Op. 8, RV 315, "L'estiu"
Concert núm. 3 en fa major, Op. 8, RV 293, "La tardor"
Concert núm. 4 en fa menor, Op. 8, RV 297, "L'hivern"

Duració aproximada: 60 min.

Març
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Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Mario Marzo, piano solista

J.Ros. L’Hivern

W.A.Mozart. Concert per a piano i orquestra núm. 11
en la major K414

D. Xostakòvitx. Simfonia de cambra Op.110

Duració aproximada: 60 min.

Concert acompanyat amb projeccions

Març

La Simfonia de Cambra de Xostakòvitx, basada en el seu Quartet de
corda núm. 8, fou composta després de visualitzar la ciutat de Dresde
devastada per la II Guerra Mundial. Això generà una forta impressió al
compositor, qui dedicà aquesta peça a totes les víctimes del
totalitarisme. Obra de fort impacte que serà acompanyada per
projecció sobre l'orquestra de projeccions per emfatitzar encara més el
caràcter dramàtic de la peça. Aquesta obra contrastarà amb la música
pacificadora W.A.Mozart. D'aquest últim s'interpretarà una de les seves
obres més conegudes pel teclat amb el el jove i polifacètic Mario Marzo,
pianista solista i actor.

La Sinfonía de Cámara de Shostakovich, basada en su Cuarteto de
cuerda núm. 8, fue compuesta después de visualizar la ciudad de Dresde
devastada por la II Guerra Mundial. Esto generó un fuerte impacto en el
compositor, quien dedicó esta música a todas la víctimas del
totalitarismo. Obra dramática que será ensalzada por unas
proyecciones para enfatizar todavía más su carácter. Esta obra
contrastará con la música pacificadiora del sublime concierto de piano
de W.A.Mozart. Al teclado el joven y polifacético Mario Marzo, pianista y
actor.

Pau i guerra
26.03 || 20.00 h
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Flamenc i clàssica de la mà del mestre Falla en aquest quadre fantàstic
del Amor Brujo. Contarem amb la presencia d’una de les cantaores de
més renom del món del flamenc, Esperanza Fernández. A la fantasia
d’aquesta obra hi sumarem també la de “Ma mare l’Oca” de Ravel,
música inspirada en contes populars. Tanca el programa, com no
podría faltar en aquesta primera temporada de l’Orquestra al Teatre
d’Inca, una obra del compositor inquer Antoni Torrandel, la “Tonada
d’etsecaiar”.

GFlamenco y clásica de la mano del maestro Falla en este fantástico
cuadro en una escena que es el Amor Brujo. Contaremos con una de las
cantaoras más reputadas del mundo del flamenco, Esperanza
Fernández. A la fantasia de esta pieza sumaremos también la de “Mi
Madre la Oca” de Maurice Ravel, música inspirada en cuentos populares.
Cierra el programa, como no podía faltar en esta primera temporada de
la Orquesta en el Teatre d’Inca, una obra del compositor de la ciudad
Antoni Torrandell, la “Canción de la Poda”.12

Amor brujo
21.05 || 20.00 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Esperanza Fernández, cantaora

ANTONI TORRANDELL
Tonada d'etsecaiar

MAURICE RAVEL
La meva mare, l'Oca: cinc quadrets d'infants

MANUEL DE FALLA
“El Amor Brujo"

Duració aproximada: 60 min.

Maig
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Beethoven és un dels compositors més ben coneguts per tothom. La
seva figura va suposar un abans i un després en el món de l'art.
Presentar el compositor als més petits mitjançant la més coneguda de
les seves simfonies, la Cinquena, és l'objectiu d'aquest concert. L'actor
personifica a Beethoven explicant la seva vida i les seves obres en un
monòleg acompanyat per l'orquestra.

Beethoven es uno de los compositores más conocidos por la gente, sean
melómanos o no. Su figura supuso un antes y un después en el mundo
del arte. Presentar el compositor a los más pequeños mediante su
sinfonía más conocida, la Quinta, es el objetivo de este concierto. El actor
personifica a Beethoven explicando su vida y sus obras a través de un
monólogo acompañado de la orquesta.

14

Jo soc Beethoven
11.02 || 11.30 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Josué Guasch, actor
Alberto A. Sagredo, guió i idea original

Duració aproximada: 45 min.

Reserves per escoles a: gerencia@teatreprincipalinca.com

Febrer
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La Simfonia de Cambra de Xostakòvitx, basada en el seu Quartet de
corda núm. 8, fou composta després de veure la ciutat de Dresde
devastada per la II Guerra Mundial. Això generà una forta impressió al
compositor, qui dedicà aquesta peça a totes les víctimes del
totalitarisme. Obra de fort impacte que serà acompanyada de
projeccions per emfasitzar encara més el caràcter dramàtic de la peça.
Aquesta obra contrastarà amb la música pacificadora W.A. Mozart.
D'aquest últim s'interpretarà una de les obres més conegudes pel teclat,
amb el jove i polifacètic Mario Marzo, pianista solista i actor.

La Sinfonía de Cámara de Shostakovich, basada en su Cuarteto de
cuerda núm. 8, fue compuesta después de ver la ciudad de Dresde
devastada por la II Guerra Mundial. Esto generó un fuerte impacto en el
compositor, quien dedicó esta música a todas la víctimas del
totalitarismo. Obra dramática que será resaltada por unas proyecciones
para enfatizar todavía más su carácter. Esta obra contrastará con la
música pacificadora del sublime concierto de piano de W.A.Mozart. Al
teclado el joven y polifacético Mario Marzo, pianista y actor.

15

Pau i guerra
25.03 || 11.30 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Joan Estrany, guió i presentador
Mario Marzo, piano solista

Duració aproximada: 50 min.

Reserves per escoles a: gerencia@teatreprincipalinca.com

Març

D. Xostakòvitx.
Simfonia de cambra Op.110b
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Ma Mare l'Oca és un ballet compost Maurice Ravel l'argument del qual
és un recull de contes populars. Així doncs, mitjançant històries
conegudes per tots com la den Patufet o la Bella i la Bèstia, aquesta
música és una eina fantàstica per conectar amb el món fantàstic
d'aquest contes. Una manera ideal de deixar-se endur i alçar el vol de la
immaginació; una bona aproximació als escenaris pels més petits que
encara mai han anat a escoltar un concert.

Mi Madre la Oca es un balet compuesto por Maurice Ravel cuyo
argumento es una recopilación de cuentos populares. De esta manera
mediante historias conocidas por todos como Pitufito o la Bella y la
Bestia esta música conecta de manera directa con el mundo fantástico
de estos cuentos. Una manera ideal de dejarse llevar y levantar el vuelo
de la imaginación; una buena aproximación a los escenarios para los
más pequeños que van a un teatro por primera vez.

16

Els contes de tota la vida:
MaMare l’Oca
20.05 || 11.30 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Caterina Valriu, contacontes

Duració aproximada: 45 min.

Reserves per escoles a: gerencia@teatreprincipalinca.com

Maig
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L. van Beethoven
El destí tocant a la porta
12.02 || 20.00 h
Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director
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Orquestra de Cambra de Mallorca
Bernat Quetglas, director

Amb la col·laboració dels Amics de
les Bandes Sonores de les Illes Balears
i dels Amics de la Ciència-ficció de les Illes Balears

StarWars, que la força t’acompanyi
19.02 || 20.00 h
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05.03 || 20.00 h
Clara Fiol, veu
Selma Bruna, veu
Sandra Monfort, veu

Orquestra de Cambra de Mallorca
Johanna Sierralta, directora

Marala simfònic
Concert pel dia de la dona

Entrada gratuïta

Orquestra de Cambra de Mallorca
Olivier Charlier, solista i director

Sebastià Pou, solista

Les quatre estacions
12.03 || 20.00 h

Orquestra de Cambra de Mallorca
Mario Marzo, piano solista
Bernat Quetglas, director

Pau i guerra
26.03 || 20.00 h
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Ab
ril Stabatmater de Pergolesi

09.04 || 20.00 h
Orquestra de Cambra de Mallorca
Rafael Sánchez-Araña, director

Mercedes Darder, soprano
Christian Borrelli, contratenor

Biel Majoral simfònic
29.04 || 20.00 h
Orquestra de Cambra de Mallorca
Júlia Cruz, directora

Biel Majoral, veu
Delfí Mulet, guitarra
Biel Oliver, arreglista



Més informació,
venda d'entrades i abonaments

teatreprincipalinca.com
Taquilles del Teatre · 971 963 777


