CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA
Dimarts 7 de juny de 2022 a les 20.00 hores
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Saló d’actes
Barcelona
Schubert i el seu ídol
DeLIS DUO

IRMA BAU violoncel
IRINA VESELOVA piano
Ludwig van BEETHOVEN (Alemanya, 1770 - Àustria, 1827)

Sonata Op. 5 n. 2 en sol menor
Adagio sostenuto e espresivo - Allegro molto piu tosto presto
Rondo. Allegro

Franz SCHUBERT

(Àustria, 1797 - 1828)

Sonata Arpegione, D. 821 en la menor
Allegro moderato
Adagio
Allegretto

IRMA BAU i IRINA VESELOVA es coneixen a Barcelona a principis del 2017, a les màster-classes del mestre Peter Bruns. La
connexió entre elles és immediata i decideixen donar continuïtat a aquella trobada formant un duo estable.
Es presenten en públic el mateix any amb un concert a Barcelona, i poc després guanyen per unanimitat el primer premi al
23è Concurs Internacional Paper de Música de Capellades, obtenen el segon premi al Concurs Internacional de Música de
Les Corts (Barcelona), a l’auditori Axa de Barcelona, i aconsegueixen el primer premi, també per unanimitat, al Concurs
Internacional Mirabent i Magrans de Sitges en la modalitat de música de cambra. Això les porta a oferir recitals a
prestigioses sales, cicles de concerts i festivals de tot el país. Gràcies al premi obtingut al concurs Paper de Música, graven
el seu primer CD, anomenat “Joies del Romanticisme” a l’auditori Atlàntida de Vic sota el segell de Solfa Recordings, amb
les sonates de Cesar Franck i Sergei Rachmaninov, el qual es troba a Spotify. Tot i ser una formació recent, reben classes
dels prestigiosos professors Peter Bruns, Maria de Macedo, Arnau Tomàs, Jacob Shaw, Cibrán Sierra i Jonathan Brown.
El 2019 van participar en el cicle de concerts "Audicions íntimes" presentades per Xavier Chavarria, gravades i emeses per
Catalunya Música. Durant l’any 2020, en motiu del 250 aniversari del naixement de Ludwig Van Beethoven, interpreten la
integral de les seves obres per a violoncel i piano a diverses sales i festivals del país. Recentment s’embarquen en un
projecte interdisciplinari, amb la col·laboració de l’actriu Arántzazu Ruíz, dedicat a la divulgació d’algunes de les obres
escrites per diferents compositores dels segles XIX i XX.
racba.org
fomentdelaclassica.cat

Vull rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica
(Li preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la
sortida)
Nom i primer cognom ...................................................................................................................................................................................
Correu electrònic ...........................................................................................................................................................................................

