Cançao d´amor
Un viatge per la música i la poesia de Brasil

PATRICIA CAICEDO, SOPRANO & NIKOS STAVLAS, PIANO

Primera Parte

Jayme Ovalle (1894-1955)
•Modinha (poetry by Manoel Bandeira)
•Azulão (poetry by Manoel Bandeira)
Camargo Guarnieri (1907-1933)
•Vai Azulão (poetry by Manoel Bandeira)
Oscar Lorenzo Fernandez (1897-1948)
•Dentro da noite
Francisco Mignone (1897-1986)
•Quando uma flor desabrocha
•Passarinho esta cantando
Claudio Santoro (1919-1989)
•Em algum lugar (poetry by Viniciuos de Morais)
•Acalanto da rosa (poetry by Viniciuos de Morais)
Ernani Braga (1868 -1945)
•Engenho Novo
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Heitor Villa-lobos (1887-1959)
•Modinha
•Cançao d´amor
•Melodia sentimental
Waldemar Enrique (1905-1995)
•Rolinha
Achille Picchi (1928)
•Quando ela fala
Achille Picchi (1954)
•Recomendaçao
Edmundo Villani-Côrtes (1937)
•Papagaio Azul
•Valsinha de roda
Marlos Nobre (1927) | Brasil
•Dengues da Mulata desinteressada
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PATRICIA CAICEDO,

soprano

Una de les més actives intèrprets del repertori de cançó artística Ibèrica i
llatinoamericana, la soprano colombo-espanyola Patricia Caicedo ha actuat en
escenaris d'Itàlia, Espanya, Portugal, Alemanya, Rússia, Dinamarca, Estats
Units, Canadà, i Amèrica Llatina amb gran acceptació del públic i la crítica.
Els seus CDs inclouen: De Catalunya vinc...(2015), Aves y Ensueños:
Colombian Art Songs by Jaime León (2011), Estrela é Lua nova… (2011), De
mi corazón latino (2010), A mi ciudad Nativa (2005) i Lied: Art songs of Latin
America (2001).
Com musicòloga és una reconeguda experta en la cançó llatinoamericana i
ibèrica, raó per la qual és convidada amb freqüència a donar conferències,
màster classes i concerts en importants universitats d'Estats Units i d’Europa.
Ha publicat 5 llibres considerats de referència en el seu camp.
Patricia és la fundadora i directora del Barcelona Festival of Song®, un curs
d'estiu i cicle de concerts dedicats a l'estudi de la història i interpretació de la
cançó artística en català, castellà i portuguès en el qual participen els més
importants intèrprets, compositors i investigadors del gènere a nivell
internacional.
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És metgessa per l'Escola Colombiana de Medicina i doctora en musicologia
per l´Universitat Complutense de Madrid.

www.patriciacaicedo.com

NIKOS STAVLAS,

pianista

Nascut a Grècia, Nikos va obtenir el seu doctorat en piano sota la
supervision supervisió de Keith Potter i Andrew Zolinsky, a la
Universitat de Goldsmiths a Londres. La seva tesi doctoral se
centra en l'estudi de l'obra Ludwig van, títol que comparteixen un
film i una composició del director i compositor argentí Mauricio
Kagel.
Es va llicenciar a la Universitat de Macedònia i posteriorment cursa
cursà un Màster de piano en el Royal College of Music de
Londres, gràcies a una beca de l'Estat Grec i del Royal College of
Music.
Ha guanyat nombrosos concursos i actuat com a solista amb
orquestres a Grècia, UK i Albània. A més ha ofert concerts de
música de cambra a Grècia, Albània, Itàlia, Espanya, Bèlgica, EUA
i el Regne Unit, en importants sales.
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www.nikosstavlas.com

Cançao
d´amor
Brazilian Art Songs

A Musical Journey to the
Green Lands of Brazil
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