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BELLVER A CEL OBERT 
Concerts d’Estiu 2015 

 



BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA 
 

 
 
La presentació de la Banda Municipal de Música de Palma va tenir lloc en 1966. Des 
de la seva fundació, intervé en diverses activitats municipals, ja siguin culturals, 
educatives o protocol·làries. A la seva programació habitual destaquen, la temporada 
de concerts del Conservatori Superior de Música de Palma, la temporada d'estiu, i el 
seu programa de concerts per a escolars. Des de 2012 el seu director titular és 
Salvador Sebastià López. 
 
Divendres 3 de juliol a les 21.30h 
 Les mélodies du paradis 
Obres de Ennio Morricone i Maurice Duruflé.  I contarà en la primera part amb la 
col·laboració dels músics, Miguel Mejías (trompa solista), Josep Bruguera (Bombardí 
solista). I a la segona part amb la col·laboració de Frederique Sizaret (Mezzosoprano) i 
la Coral Universitat de les Illes Balears, director del cor: Joan Company. 
La Coral Universitat de les Illes Balears, és un important exponent de la música de les 
Illes Balears i un referent coral a nivell estatal. 
 
Direcció: Salvador Sebastià López 
Direcció de la coral: Joan Company 
 
Divendres 24 de juliol a les 21.30h 
American sounds 
Obres de Michel Legrand, J. Beltrán, Mike Mower i Leonard Bernstein.  
Cristina Sapiña, flauta solista 
Direcció: Salvador Sebastià López 
 
Gratuït, amb recollida d’invitacions: 
Can Oms (C/ de l’Almudaina, 7 dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h Tel. 971452358) 
Castell de Bellver (C. Camilo José Cela s/n Tel. 971 735 065) 
 



DAVID GERINGAS 
 

  
 
Orquestra de Cambra de Lituània 
Solistes 
Dali Gutserieva, violoncel (6 de juliol) 
David Geringas, violoncel 
 
Concert solidari a benefici dels programes socials de l’Associació d’Amics de la 
Infància de Mallorca, Mallorca Sense Fam i l’Església Ortodoxa de Mallorca. 
 
David Geringas, cel·lista i director lituà, pertany a l'elit musical dels nostres dies. El 
seu repertori sorprenentment ampli, que va del barroc primerenc a la música 
contemporània, testifica la seva flexibilitat i curiositat com a artista. El seu rigor 
intel·lectual, diversitat estilística, sentiment melòdic i la seva plàcida tonalitat han 
estat reconeguts arreu del món. 
Dali Gutserieva, una de les cel·listes amb més talent de la jove generació de músics 
russos. Recentment, la jove ha iniciat una col·laboració amb el professor David 
Geringas, el qual ha comentat sobre ella que té un magnífic domini de la tècnica, 
brillant sonoritat i una musicalitat genuïnament pura. 
L’Orquestra de Cambra de Lituània, fundada el 1960, és reconeguda com una de les 
orquestres lituanes més distingides i internacionalment aclamades. 
 
Dilluns 6 de juliol a les 20.30 h 
Obres de Vytautas Laurushas, Henry Eccles, Piotr Txaikovski  i Dmitri Xostakóvitx. 
 
Dimarts 7 de juliol a les 20.30h 
Obres de Joseph Haydn, Franz Schubert i Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Preu entrades/ Precio entradas 
25 € Pati d’armes 
15 € Zona arcades pati 
10 € Zona 1er pis 
 
Punts de venda/ Puntos de venta 
Taquillas Ocimax 
Taquillas Sala Augusta 
Musicasa 
Última Hora, club del suscriptor 
Taquillas Castell de Bellver (1 hora abans del concert) 
 
 



ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS “CIUTAT DE PALMA” 
 

 
 
L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma” compleix 25 anys amb una 
temporada carregada de grans noms del panorama nacional i internacional de la música 
clàssica. 
Enguany presentam una vegada més la seva temporada d’estiu a Bellver dins el festival. 
 
Dissabte 11 de juliol 
 
Germanes Labèque, 2 pianistes 
Pablo Mielgo, director 
 
Concert per a 2 pianos núm. 10, K. 365 
W.A. Mozart 
 
Somni d’una nit d’estiu 
F. Mendelssohn 
 
Dissabte 18 de juliol 
 
Anouschka Lara, soprano 
Jean-François Lombard, tenor 
Jérôme Correas, director 
 
Obres de G. Haendel, J.P. Rameau, C.W. Gluck, A. Vivaldi i G.B. Pergolesi 
 
Dissabte 25 de juliol 
 
Piotr Andersewsky, piano 
Joji Hattori, director 
 
Concert per a piano núm. 27 
W.A. Mozart 
 
Simfonia núm. 3 
J. Brahms 
 
Dissabte 1 d’agost 
 
Simón Orfila, baríton 
Pablo Mielgo, director 
 
Àries i obertures de W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi i sarsueles 
 
Tots els concerts són a les 21.30 h 

 
Preu entrades    Punts de venda   
30 €  Pati d’armes   Consorci per a la Música de les Illes Balears 
25 €  Zona arcades pati   Musical Via Roma 
10 €  Zona 1er pis   Musicasa Conservatori 



     Castell de Bellver (1 hora i mitja abans del concert) 

CRIS JUANICO 
Dimarts 14 de juliol a les 21.30h 
Cançons de la Mediterrànea 
 

 
 
Cris Juanico, veu i guitarra acústica 
Joan Solà-Morales, contrabaix 
Alfredo Ardanaz, violí primer 
Carlota Coll, violí segon 
Carlos Sola, viola 
Miquel Àngel Aguiló, violoncel 
 
Cris Juanico presenta en aquest concert el seu nou treball discogràfic, f(a)usta, un 
espectacle d’emocions i reflexions per a fer que el públic se senti el protagonista. 
Envoltat d’un quartet de corda, un contrabaix i guitarra, la veu vellutada de l’illenc 
desprèn més que mai aires de mar, de bosc, de Mediterrània. L’artista ha cuidat la 
posada en escena i s’ha posat en mans de l’actor i director de teatre Ivan Benet, amb 
qui ha polit al detall aquest espectacle. 
 
Preu entrades 
15 € Pati d’armes 
12€ Zona arcades pati 
10€ Zona 1er pis 
 
Punts de venda 
Tot Clàssic Ca'n Oms (Costa de sa Pols, 16B  Tel. 971 71 33 69) 
Ca'n Oms (Carrer de l'Almudaina, 7A) 
Castell de Bellver (1 hora abans del concert) 
 
 
 
 



 
 
TALLER DE COMMEDIA DELL’ARTE 
Del 20 al 26 de juliol 
Representació: diumenge 26 de juliol a les 11 i a les 19h 
 

  
 
 
La Commedia dell’Arte es  pot considerar la mare de l’actual comèdia europea, del 
teatre musical i del music-hall. És una concepció espectacular i plàstica d’un teatre 
que parteix de la convenció; és a dir, que és antirealista i antiintel.lectual. Cerca el joc 
i la comicitat i amb aquests s’obté un teatre d’una gran vitalitat i implicació de l’actor 
i del públic. 
Imparteix el curs Asun Planas, llicenciada per l’Institut del Teatre i DEA, suficiència 
investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora dels tallers de 
CDA a l’Institut del Teatre de Barcelona. Professora d’interpretació a l’Esadib (Escola 
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears). 
 
Durada: 20 hores 
Destinataris: dirigit a estudiants i professionals del món del teatre que vulguin 
enriquir els seus coneixements. 
Requisits: tenir 15 anys com a mínim. Haver cursat algun curs de teatre (Esadib, 
Institut de Teatre, Asunaro, Teatre Sans, Conservatori, Resad,...) o demostrar algun 
espectacle professional. 
Informació i inscripcions: 971 735 065 o castelldebellver@palma.es 
Gratuït 
 
 
 
 
 



 
TONI MIRANDA AMB “THE JAZZ FINGERS” 
Divendres 31 de juliol a les 21.30h 
Jazz 
 

 

       
Antoni Miranda, guitarra 
Teo Salvà, bateria 
Joan Garcias, contrabaix 
Jaume Riera, piano 
Tomeu Garcias, trombó 
Miquel Àngel Rigo, saxo tenor 
 
Antoni Miranda lidera el seu grup Miranda Jazz Quintet, però el seu interès pels nous 
aires jazzístics de l’illa ha fet que es fixàs en la sonoritat i composicions de la jove 
formació The Jazz Fingers, amb la intenció de presentar les seves creacions originals i 
arranjaments. Des d’un primer moment es va interessar per la instrumentació i 
llenguatge jazzístic dels seus components, que basen el seu projecte musical en la 
música moderna, la bossa nova i el jazz. Aquesta fusió d’artistes és la proposta de què 
es podrà gaudir en aquest concert. 
 
Preu 
12€ Pati d’armes 
10€ Zona arcades pati 
8€ Zona 1er pis (sense seient) 
 
Punts de venda 
Tot Clàssic (Costa de sa Pols, 16B Tel. 971 71 33 69) 
Ca'n Oms (Carrer de l'Almudaina, 7A) 
Castell de Bellver (1 hora abans del concert) 
 



 
NITS D’ASTRONOMIA 
MIRADES A L’UNIVERS 
Divendres 7 d’agost a les 21.30 h 
 
 

 
 
Locució: Xavi Villanueva 
Música: Biyi Amez i Hernan Livolsi 
Idioma: castellà 
Edat recomanada: a partir de 12 anys 
 
Mirades a l'Univers és una proposta multimèdia de divulgació científica. Es tracta 
d'una trobada entre música i ciència que pretén explicar d'una forma clara, 
comprensible i diferent, la història del nostre Univers des de la Gran Explosió fins als 
nostres dies. 
Un recorregut multidisciplinari de la mà de música, imatges i text que interactuen i es 
complementen per a oferir un espectacle únic, sorprenent, suggeridor i de gran 
bellesa plàstica. Al llarg de l'hora i quart aproximada que dura l'espectacle, música i 
paraula es donen la mà, combinant les dotze etapes del text llegit en directe i 
acompanyat per música de fons.    
 
Preu 
12€ 
10€ Anticipada 
 
Punts de venda 
Discos Oh (C. Aragó, 24 Tel. 971 466 862) 
Musicasa (Pl. Fortí, 1 Tel. 971 281 550) 
Castell de Bellver (1 hora abans del concert) 



 
NITS D’ASTRONOMIA 
Dissabte 8 d’agost a les 20 h 
 

 
 
 
Astromallorca és una associació d'aficionats a l'astronomia que té per objecte 
difondre i divulgar els coneixements sobre aquesta ciència. 
Les seves activitats se centren en sortides per a l’observació mitjançant telescopis i en 
l’organització de xerrades de divulgació científica.  
L'esdeveniment que tindrà lloc al Castell de Bellver consistirà en una xerrada sobre 
l'astronomia medieval i, posteriorment, s’instal·laran telescopis al costat de la torre de 
l'Homenatge i es mantindrà una conversa sobre el firmament visible en aquest 
moment. 
L'esdeveniment és obert per a tothom. 
 
Gratuït/ Gratuito (places limitades) 
Inscripcions/ Inscripciones: castelldebellver@palma.es o tel. 971 756 035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JAUME COMPTE & JAUME TUGORES 
Divendres 14 d’agost a les 21.30h 
Cançons de la Mediterrànea 
 

 
 
 
Jaume Compte, oud i guitarra acústica 
Jaume Tugores, guitarra clàssica, guitarra acústica i guitalele 
 
 
Jaume Compte i Jaume Tugores van ser finalistes del concurs Art Jove 1997 amb el 
nom artístic de Longa. Després de 15 anys desenvolupant carreres musicals amb els 
seus propis projectes (Jaume Compte Nafas Ensemble i Tugores), el setembre de 2014 
reben la proposta d’inaugurar el festival Folk You! al maig de 2015, que tingué una 
gran acollida. En aquest concert repeteixen el mateix format amb composicions 
originals i totalment noves, creant un so propi per al duet que té reminiscències de 
les músiques mediterrànies que tant els uneixen (música grega, italiana, espanyola, 
àrab...). 
El resultat és un intens i elaboradíssim diàleg entre els dos instruments de corda que 
pretén divertir i emocionar a qui l’escolti. 
 
Preu 10€ 
 
Punts de venda 
Tot Clàssic (Costa de sa Pols, 16B  Tel. 971 71 33 69) 
Ca'n Oms (Carrer de l'Almudaina, 7A) 
Castell de Bellver (1 hora abans del concert) 
 
 
 
 
 
 



ART VOCAL ENSEMBLE 
Divendres 21 d’agost a les 21.30h 
Música barroca 
 

 
 
Abigail Sardón, soprano 
Waltraud Mucher, contralt 
Jaume Roca, tenor 
Miquel Company, baríton 
Art Vocal Ensemble 
Quinta Justa (Coral de Sóller) 
Musicantes de Mallorca 
Orquestra Johannes Palaschko 
 

Direcció: Llorenç Gelabert 
 
Art Vocal Ensemble, és una agrupació musical creada amb l’afany d’aportar una nova 
visió del repertori i la interpretació musicals. A partir de l’experiència de molts anys 
dins el món coral, l’agrupació pretén obrir el repertori de música antiga, clàssica i 
contemporània pròpia de les Illes Balears al gran públic. 
En aquesta producció hi participen també tres agrupacions de reconeguda 
trajectòria dins l’àmbit musical mallorquí: Musicantes de Mallorca, dirigits per Irina 
Capriles; Quinta Justa de Sóller, dirigits per Antoni Borràs; i l’Orquestra Johannes 
Palaschko. 
 

Missa Dei Filii ZWV 20 
Obra simfonicocoral de l’autor txec Jan Dismas Zelenka, un dels màxims 
representants del barroc de Dresden. Es tracta d’una composició pertanyent al 
període de transició entre les èpoques barroca i clàssica 
 
Preu entrades     
12 €  Pati d’armes    
10 €  Zona arcades pati    
8 €  Zona 1er pis    
 
Punts de venda   
Tot Clàssic (Costa de sa Pols, 16B  Tel. 971 71 33 69)  
Ca'n Oms (Carrer de l'Almudaina, 7A) 
Castell de Bellver (1 hora i mitja abans del concert) 



WALKING ON WORDS 
WOW! Paraules i paisatges 
Dissabte 29 d’agost a les 21.30 h 
Espectacle literari 
 

  

 
 
 
Conduït per Carlos Garrido 
Amb Mariona Forteza (música) i Xim Vidal (veu) 
Organitza: Fundació Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet 
 
Walking on Words és un viatge arreu de Mallorca en bona companyia: de la mà dels 
artistes que han escrit a l’illa, i sobre l’illa. A partir d’aquesta proposta, Carlos Garrido 
s’ofereix com a guia excepcional i ens acompanya a través de 7 rutes pel territori. 
Connectam amb els paisatges sonors, verbals, naturals i patrimonials. És un viatge 
ple de ressons clàssics, la veu de la nostra terra. 
 
Oferirem un Tast Wow: aromes i paisatges: 
Maridatge de productes de la terra amb la literatura de les rutes “Walking on Words. 
Mallorca Literària”. 
Amb la participació dels vins Albaflor, Jaume de Puntiró, Mortitx, Ànima Negra, 
Miquel Gelabert i Mesquida Mora. 
 
Entrada gratuïta 
Reserva d’entrades: info@fundaciocasamuseu.cat 
 
 
 
 



EXPOSICIÓ 
XAM I L’EXLIBRISME 
Del 18 d’abril al 19 de juliol de 2015 

 
 

 
 
 
Per commemorar el centenari del naixement de Pere Quetglas, Xam, l’Ajuntament de 
Palma ha programat al castell de Bellver una exposició sobre els exlibris d’aquest 
artista mallorquí, tan important per a la història de la cultura de la nostra ciutat 
durant el segle XX. 
Comissariada per Alejandro Ysasi, net de l’artista, la mostra es podrà veure a la 
capella del castell de Bellver fins al 19 de juliol. 
 
Amb motiu de l’exposició, l’Ajuntament de Palma editarà un catàleg de 100 pàgines 
amb textos del comissari de la mostra i la catalogació corresponent als ex-libris de 
l’autor exposats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTACTE DE PREMSA  
 
Departament de Premsa  de l’Ajuntament de Palma de Mallorca 
Telèfon 971225900  
premsaajuntamentpalma@palma.es 
 
 
Castell de Bellver 
Isabel Pérez 
Telèfon 971735065  
castelldebellver@palma.es 
 
www.cultura.palma.es 
www.facebook.com/castelldebellver 
 
 
 
ORGANITZEN: 
       

                
 
 
HI  COL.LABOREN: 
 

                       
 
 

                               
 
 

 

                 
 


