Setba amb el Maria Canals

#mariacanals

Divendres 4 de març de 2016
Barcelona, 29 de febrer de 2016 - Un any més la Fundació Setba se suma al Concurs Internacional de Piano Maria
Canals obrint les seves portes als visitants i organitzant diverses accions artístiques.
11:30-12h Lírica des dels balcons

El proper divendres 4 de març, durant la marató de piano que tindrà lloc a la Plaça Reial (de 11 a 20h), la Fundació
Setba, en col·laboració amb el Maria Canals, oferirà un concert des dels emblemàtics set balcons, amb dues
veus líriques, Beatriz Jiménez (soprano) i l’Albert Deprius (tenor), acompanyats per Lorien Santana al piano.
12-13h Sinestèsia: piano i aquarel·la

A més a més, deu estudiants del Màster en il·lustració i còmic de l’Escola Elisava, dirigits per Mery Cuesta i
Jose Luís Merino, plasmaran en dibuix les peces del compositor Josep Cercós, interpretades per alumnes del
Conservatori Municipal de Barcelona. L’objectiu és que el públic pugui gaudir també d’aquesta fusió de disciplines

artístiques. De totes les obres que es crein, un jurat integrat per membres de les institucions implicades, n’escollirà
una que guanyarà un premi de 300€, gentilesa del concurs Maria Canals, i optarà a ser imatge gràfica de la propera
edició del mateix.
Finalment, des de la Fundació Setba convidarem a la gent de la plaça a pujar als nostres balcons per viure la
jornada i veure gratuïtament l'exposició Entredós: seguint el fil.
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Divendres 4 de març de 11 a 20h
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11:30-12h Lírica des dels balcons
12-13h Sinestèsia: piano i aquarel·la
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Internacional de Piano Maria Canals
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ENTRADA LLIURE.
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