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El carilló, com a instrument musical és definit així per la World Carillon Federation:

“Un carilló és un instrument musical compost per campanes de bronze que són 
percudides mitjançant un teclat caracteristic”

Els carillons de concert consten, aproximadament, de les 50 campanes.

Enguany, el Festival Internacional de Carilló de Barcelona es vesteix de 
gala per acollir els concerts del XIX Congrés Mundial de Carilló, després 
que la seva candidatura hagi guanyat per unanimitat. I és que el nostre 
país té sempre molt a dir a nivell internacional, i de manera especial en 
l’àmbit cultural. Comptem amb dos aspectes molt importants, el Carilló 
del Palau de la Generalitat i l’esforç de la Confraria de Campaners i 
Carillonistes de Catalunya per federar-se a la World Carillon Federation.

Un esdeveniment d’aquest calibre, mai organitzat fins ara al sud 
d’Europa, ens posiciona com a país en un aspecte cultural especialment 
desenvolupat al nord d’Europa, als Estats Units i a molts altres països. 

El Congrés tindrà lloc a Barcelona de l’1 al 5 de juliol i el postcongrés 
del 6 al 8 a Tarragona, Terres de Lleida i Montserrat. Tothom tindrà 
l’oportunitat de gaudir d’aquests concerts en llocs tan emblemàtics 
com el Palau de la Generalitat, L’Auditori de Barcelona... o davant les 
catedrals de Barcelona i Tarragona, així com indrets populars del nostre 
país i tocs festius en diversos campanars. Tots podem ser partícips 
d’aquest esdeveniment.

Carillonistes de tot el món ens acompanyaran amb els concerts i cinc 
compositors catalans oferiran les seves estrenes tant per a carilló i 
banda, com per a carilló i orquestra o carilló i cobla.

És un programa que també ofereix moltes altres propostes i esperem 
que sigui gaudit amb tota la joia que duu aquest instrument de 
campanes.

Bons concerts!

Carilló de Lier, Bèlgica

El primer carilló documentat se situa a Oudenaarde, Flandes, a l’any 1510. I a partir d’aquesta 
data la seva expansió ha estat molt gran i es troben nombrosos instruments a Bèlgica, els 
Països Baixos i el Nord de França, però també a molts d’altres països i en tots els continents.

A Catalunya aquest instrument ha estat present ja, amb un petit primer instrument al Palau de la 
Generalitat, des de l’any 1927, i a partir de l’any 1976 amb un magnífic instrument de concert.

Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya

La Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya va 
guanyar per unanimitat la candidatura per a l’organització 
d’aquest congrés, un esdeveniment que serà excepcional al 
nostre país.

A banda del congrés en si mateix, la idea que el mou és la de 
donar a conèixer aquest instrument al públic en general, i així, 
d’aquesta manera, poder difondre’l encara més després a través 
de la construcció d’altres instruments, formació de carillonistes, 
centre de documentació, difusió i investigació, agència de 
concerts, etc.  

Principal institució col·laboradora 



PREÀMBUL CONGRÉS
Dissabte 1 de juliol, d’11.30 a 13.30 h 
Passeig Joan de Borbó: 
davant de l’OneOcean Club
Amb el carilló mòbil de Douai - França
Dissabte 1 de juliol, d’11.30 a 13.30 h 
Passeig Joan de Borbó: 
pla de Miquel Tarradell
Amb el carilló mòbil LUSITANUS - Portugal

Dilluns 3 de juliol, de 9.30 a 16.30h
Avinguda de la Catedral: exposició del Carilló 
mòbil LUSITANUS – Portugal / Concert II de 
les diferents associacions federades
12.45 h: Països Nòrdics / 15 h: Polònia

OBERTURA DEL CONGRÉS
Dissabte 1 de juliol, de 20 a 20.15 h
Campanars de la Catedral, Església de 
Santa Maria del Pi, Església dels Sants Just 
i Pastor, Basílica de la Mercè, Església de 
Santa Maria del Mar, Església de Betlem i 
Parròquia de la Mare de Déu del Carme

Dilluns 3 de juliol, 20.30 h
Palau de la Generalitat - Concert II 
presentació de les diferents 
associacions federades
Amb el Carilló del Palau

Diumenge 2 de juliol, 19 h
Auditori de Barcelona - Sala 1, Pau Casals
Amb el carilló mòbil “Bronzen Piano”

Dimecres 5 de juliol, 20.30 h
Concert de cloenda davant de la 
Catedral de Barcelona
CATALUNYA AL MÓN: 
COBLA I CARILLÓ
Amb el carilló mòbil de Douai - França 
i el carilló mòbil LUSITANUS - Portugal

Dissabte 1 de juliol, 20.30 h
Palau de la Generalitat - Concert I 
presentació de les diferents 
associacions federades
Amb el Carilló del Palau

Dimarts 4 de juliol, de 12.30 a 16.30h
Avinguda de la Catedral: exposició del carilló 
mòbil de Douai - França / Concert III de les 
diferents associacions federades
12.45 h: Flandes / 15 h: Països Baixos

Diumenge 2 de juliol, d’11 a 16 h
Concerts a la plaça de Joan 
Fiveller (plaça d’Armes) davant 
el Parlament de Catalunya. 
Parc de la Ciutadella 
Concert I de les diferents 
associacions federades
Amb el carilló mòbil de Douai 
- França i el carilló mòbil 
LUSITANUS - Portugal

Dimarts 4 de juliol, 20 h
Concert a la Sagrada Família
Amb el carilló mòbil “Bronzen Piano”

POSTCONGRÉS 
Dijous 6 de juliol, 20 h
Catedral de Tarragona
Amb el carilló mòbil de Douai - França

Divendres 7 de juliol, 20 h
Concert al Monestir de les Avellanes
Amb el carilló mòbil “Bronzen Piano”

Dissabte 8 de juliol, 12.15 h 
Concert a Montserrat, plaça de la Creu
Stefano Colletti, carilló
Amb el carilló mòbil de Douai - França

Nota al programa:                                     = Carilló + altres instruments

Tastets al port

Carillonistes de tot el món 

al Port de Barcelona

Miniconcerts II a 

l’Avinguda de la Catedral

Països Nòrdics – Polònia

Repic de festa des dels 

campanars de Ciutat 

Vella

Concert II a
l Carilló del Palau

EUA – Lituània – Països Baixos – Països 

Nòrdics – Flandes – Polònia – Rússia

Mil sons

50 campanes i 60 músics

carilló i banda

La força d’una cobla i un carilló

Instruments de gran abast sonor

força sonora i cultural

Concert I al Carilló del Palau

Catalunya – Valònia – Illes Britàniques – 

Austràlia – Alemanya – Suïssa - França

Miniconcerts III a 

l’Avinguda de la Catedral

Flandes – Països Baixos

Miniconcerts I al Parc de la Ciutadella

Austràlia – Valònia – Illes Britàniques – Alemanya – 

EUA – França – Rússia – Flandes – Suïssa

Cant a la Llum

Cordes, campanes i veu

orquestra, carilló i soprano

Música per a una Catedral

Tots els instruments en un concert

orquestra, cor, orgue i carilló

Diàlegs sonors al Monestir

Arcs sobre bronzes

carilló i orquestra

Entre muntanyes

53 campanes
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Per Jasper Depraetere (Bèlgica)
1. Life on Mars David Bowie (1947-2016)
 arranjament: K. Van Assche 

Per Nadine Baert (Alemanya)
2. Largo, from suite for Lute Antonio Vivaldi (1678-1741)
 arranjament: K. Van Assche  

Per Elien Van den Broeck (Bèlgica)
3. Hijo de la luna  José Maria Cano (n.1959)
 arranjament: E. Vandevoort

Per An Lommelen (Bèlgica)
4. Love theme from the “The Godfather” Nino Rota (1911-1979)
 arranjament: J. Lerinckx
    
Per Jane Stewart (Austràlia)
5. Summer Song for Carillon Terry Vaughan (1915-1996)

Per Mathieu Pollak (Països Baixos)
6.  Petit Sirtaki, for Carillon Mathieu Daniel Polak (n.1972)

Per Roy Krooezen (Països Baixos/EUA)
7. Tocatta per Organo in D, No. 1 Francisco Xavier Baptista (ca 1730-1797)
 arranjament: R. Kroezen
    
Per Leslie Chan (EUA)
8. Sarabande (for Guitar) Francis Poulenc (1899-1963)
 arranjament: J. B. Arterton
    
Per Mariko Matsue (Japó)
9. Hana wa saku (Flowers will bloom) Yoko Kanno (n.1967)
 arranjament: M. Matsue
    
Per Frances Newell (EUA)
10. Alleluia Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 arranjament: F. Newell
    
Per Andreas Friedrich (Suïssa)
11. Les sentiers valaisans Georges Hänni (1896-1980)
 arranjament: A. Friedrich
    
Per Carolina Vélo & Ana Elias (Portugal)
12. Colors of the Wind Alan Menken (n.1949)
 arranjament: C. Vélo & A. Elias
    
Per Adriana Quintas & Ana Elias (Portugal)
13. Mad World Roland Orzabal (n.1961)
 arranjament: A. Quintas & A. Elias

PROGRAMA PROGRAMA

Per Adriana Quintas, Carolina Vélo & Ana Elias (Portugal)
1. River Flows in You Yiruma (n.1971) 
 arranjament: A. Quintas i C. Vélo 
  
Per Andreas Friedrich (Suïssa)
2. Ostinato quasi Habanera (2007) Andreas Friedrich (n.1949)

Per Roy Krooezen (Països Baixos/EUA)
3. Andante Largo Op. 5 No. 5 Fernando Sor (1778-1839)   
 arranjament: M. de Goeij 
 
Per Leslie Chan (EUA)
4. From “Gaudi’s Chimneys”: John Courter (1941-2010)
The Geometric Chimneys of Güell Palace

Per Frances Newell (EUA)
5. Dancing Guitars Frances Newell (n.1955)

Per Jasper Depraetere (Bèlgica)
6. Make you feel my love Bob Dylan (n.1941)
 arranjament: K. Van Assche 
 
Per Nadine Baert (Alemanya)
7. Aria, from 3rd suite for ochestra Johann S. Bach (1685-1750)
 arranjament: K. Van Assche 
   
Per Elien Van den Broeck (Bèlgica)
8. Andante, from sonate 12 for pianoforte  Joseph Haydn (1732-1809)
 arranjament: B. Winsemius 
   
Per An Lommelen (Bèlgica)
9. The Bells of Notre Dame Alan Menken (n.1949)
 arranjament: J. Haazen 
   
Per Jane Stewart (Austràlia)
10. Le Joyeux Fondeur de Cloches 
      pour Carillon  Géo Clément (1902-1969)

Per Mathieu Pollak (Països Baixos)
11. Chanukiah Mathieu Daniel Polak (n.1972) 
 
Per Mariko Matsue (Japó)
12. Sangatsu no uta 
      (In the month of March) Toru Takemitsu (1930-1996)
 arranjament: M. Matsue

Per Dick Van Dijk (Països Baixos)
13. La petite valse  Joe Heyne (1904-1978)
 arranjament: S. Tamminga

PREÀMBUL CONGRÉS
Dissabte 1 de juliol, d’11.30 a 13.30 h
Passeig Joan de Borbó: 
davant de l’OneOcean Club
Carilló mòbil de Douai - França

PREÀMBUL CONGRÉS
Dissabte 1 de juliol, d’11.30 a 13.30 h
Passeig Joan de Borbó: 
pla de Miquel Tarradell
Carilló mòbil LUSITANUS - Portugal

Tastets al port
Carillonistes de tot el món al Port de Barcelona

Tastets al port
Carillonistes de tot el món al Port de Barcelona
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Mariko Matsue, periodista/intèrpret, es diplomà com a carillonista a la Reial 
Escola Jef Denyn de Malines el 2014. Té signats diferents arranjaments per a 
carilló, així com també per a “handbells”. 

Andreas Friedrich és un diplomàtic suís, actualment jubilat, i carillonista 
amateur. Fundà i fou el darrer president de l’Associació de Carillonistes i 
Campanòlegs de Suïssa. També ha estat vicepresident de la World Carillon 
Federation.

Jasper Depraetere estudia a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de 
Malines (Bèlgica) i a l’Acadèmia de Música de Lier (Bèlgica). L’any 2016 va 
guanyar el concurs internacional de carilló per a joves de Deinze (Bèlgica) en 
la seva categoria, i ha ofert ja diferents concerts de carilló. A més a més del 
carilló Jasper també toca el baix.

Elien Van den Broeck té 13 anys i estudia el carilló a la Reial Escola de 
Carilló “Jef Denyn” amb Erik Vandevoort. Ha guanyat 2 premis en el concurs 
internacional de carilló per a joves de St. Amands-les-Eaux (França) i de 
Deinze, i en la seva categoria. Ja ha ofert alguns concerts de carilló.

Nadine Baert és llicenciada en Música (Percussionista d’orquestra) per la 
“Hochschole fûr Musik” de Detmold (Alemanya). Des del 2015 també estudia 
el carilló a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn”.

Frances Newell és carillonista als EUA, i també guitarrista i compositora. Es 
va graduar a la University of California (San Diego)i a la Manhattan School of 
Music, on estudià òpera. Ha cantat òpera a Itàlia, Portugal, Àustria, Alemanya 
i a New York City.

Jane Stewart de Sydney, Austràlia, toca el piano, l’orgue, el trombó, l’arpa 
cèltica i és una de les carillonistes honoràries de la Universitat de Sydney. 

Mathieu Daniël Polak és el carillonista de l’Erasmus University i del Mercat 
de la Torre d’Spakenburg (Països Baixos). És professor de carilló al Carillon 
Center Amersfoort (Països Baixos). 

An Lommelen és és la carillonista municipal de Genk (Bèlgica) i una de les 
carillonistes assistents del Carilló de la Universitat de Lovaina (Bèlgica). Des de 
l’any 2000 també forma duo de carilló amb Dina Verheyden.

Ana Carolina Vélo va estudiar l’orgue i començà amb el carilló el 2013, 
a l’Escola de Música CICO a Constância, amb Ana Elias. Carolina ha ofert 
diferents concerts de carilló juntament amb la seva professora. 

Ana Elias és carillonista, cofundadora, directora musical i professora a CICO, 
Centre Internacional per al Carilló i l’Orgue. Ana és la professora de carilló 
d’Adriana Quintas i Carolina Vélo, amb les quals toca a quatre i a sis mans. 

Adriana Quintas comença els seus estudis musicals als 6 anys, a 
l’”Associação Filarmónica Montalvense” a Montalvo, Portugal, on estudia 
piano i clarinet. Des del setembre del 2015 també estudia el carilló amb Ana 
Elias a l’Escola de Música CICO a Constância, Portugal.

Roy Kroezen és carillonista del Centralia Carillon (USA). Fins al setembre del 
2016 fou el carillonista Zwolle (Països Baixos). Kroezen ha guanyat diferents 
concursos de carilló i ha ofert nombrosos concerts de carilló per tot el món. 

Dick van Dijk es va graduar a l’Escola de Carilló d’Amersfoort el 1987, on va 
estudiar amb Mar Bruinzeel i Todd Fair. Alguns anys després es graduà també 
a l’Escola de Carilló de Malines, amb  Eddy Mariën. Ha ofert nombrosos 
recitals a Europa i als EUA. 

Leslie Chan és carillonista a la University of California (Berkeley), on estudia 
amb el carillonista universitari Jeff Davis. Ofereix setmanalment concerts de 
carilló des de la Sather Tower de la University of California, i també ensenya 
carilló a d’altres estudiants.

OBERTURA DEL CONGRÉS
Dissabte 1 de juliol, de 20 a 20.15 h
Repic de festa des dels campanars de Ciutat Vella
Campanars de la Catedral, Església de Santa Maria del Pi, Església dels Sants Just i Pastor, Basílica de la 
Mercè, Església de Santa Maria del Mar, Església de Betlem i Parròquia de la Mare de Déu del Carme.

La Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya és l’associació, sense ànim de lucre, que 
des de fa prop de 25 anys pretén aglutinar tots els campaners/es i carillonistes que es troben dis-
persos per la geografia catalana, amb l’objectiu de protegir, recuperar i fomentar tot l’abast cultural, 
espiritual i musical de les campanes, així com també preservar aquells usos, costums i tocs particu-
lars de Catalunya. En els seus òrgans de govern, que tenen un funcionament totalment democràtic 
i participatiu, hi ha representants procedents de tot el territori.

Igualment, la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya fomenta l’amistat entre els 
confrares, facilita la col·laboració mútua entre les colles de campaners i possibilita generar una 
consciència col·lectiva, compartint anhels i esperances entre els seus membres.

Encara que la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya es tracta d’una associació 
modesta, en quant als recursos de què disposa, realitza un enorme esforç a fi de desenvolupar di-
verses activitats, entre les que cal esmentar la publicació de la revista “El Batall”, veritable referència 
de l’àmbit, i les ja tradicionals Trobades de Campaners a la població d’Os de Balaguer.

La Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya gaudeix d’un merescut prestigi en l’àmbit 
internacional, i, en aquest sentit, està federada, participa activament en les activitats organitzades 
per la World Carillon Federation i organitza el proper Congrés mundial de carillonistes (Barcelona, 
2017). Resulta especialment rellevant destacar que tant l’entrada a la Federació com la candidatura 
per a l’organització del Congrés varen ser acollides per unanimitat.
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ACW - Association Campanaire Wallonne 

Audrey Dye, nascuda a França, estudià el 
carilló al seu país natal i també a Bèlgica. El 
2015 es graduà a la Reial Escola de Carilló Jef 
Denyn de Malines (Bèlgica). És la carillonista 
municipal de Wavre (Bèlgica), on també és 
professora de carilló a l’Escola Municipal de 
Música d’aquesta ciutat. 

Per Ian Cassells (Illes britàniques)
1. Intrada VI   Hans Leo Hassler (1564-1612)
2. Danza del Acha – Espanya   s. XVII  
3. Dame, get up & bake your pies   Tradicional anglesa
4. My Love is like a red red rose    Tradicional / arranjament: R. Burns 
    My Love she’s but a lassie yet   Tradicional / arranjament: J. Hogg   

5. Processional   Ian Cassells (n. 1945)

BCS - British Carillon Society 

Ian Cassells d’Edinburgh, és el carillonista 
municipal de Perth, Escòcia, després d’haver-
ho estat també a St. Andrews (Fife), Dundee 
i des del 1995 a Perth. Està especialment 
interessat en els arranjaments i en la 
composició, i actualment és el president de la 
British Carillon Society. 

Dissabte 1 de juliol, 20.30 h
Concert al Palau de la Generalitat 
Concert I presentació de les diferents 
associacions federades

* Entrada lliure, aforament limitat

Per Anna Maria Reverté (Catalunya)
1. Sonata n. V  N. Casanoves (1747-1799)
  arranjament: B. Winsemius 
2. El llac   F. Mompou (1893-1987)
    “Paisatges”, Quadern n. 1  arranjament: A.M. Reverté 
 
3. L’Empordà, sardana  E. Morera (1865-1942)
  arranjament: A.M. Reverté
Associació organitzadora:

CCCC - Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya 

Anna Maria Reverté vegeu pàgina 20

Per Audrey Dye (Valònia)
1. Coucher de soleil (nocturne pour carillon)   Géo Clément (1902-1969)
2. Prélude, fugue et variations pour orgue, opus 18 n.3    César Franck (1822-1890)
3. Struggle for Pleasure    Wim Mertens (n. 1953)
   arranjament: A. Dye 

Per Lyn Fuller (Austràlia)
1. MoonFire with Electronic Backing     Jessica Wells (n. 1974)
      For Carillon and Electronic Track 
      For Lyn Fuller, Premiered at the Canberra International Music Festival, 
      May 4th and May 5th 2016. Commissioned by the National Capital Authority.

Lyn Fuller és la carillonista directora del 
National Carillon Canberra (Austràlia), on 
també és professora de carilló. Lyn Fuller 
també es formà com a pianist a la Canberra 
School of Music. És la presidenta de la Carillon 
Society of Australia, i freqüentment ofereix 
conferències sobre composició per a carilló. 

Gunther Strothmann  és carillonista al 
Monestir de Kiel (Alemanya). El doctor Gunther 
Strothmann és metge, actualment jubilat, i a 
més es formà musicalment estudiant piano, 
orgue, composició i improvisació. També és 
director de cor i director de dues orquestres 
amateurs. 

Daniel Thomas es va formar com a organista 
a Lausanne (Suïssa), i després seguí cursos 
de carilló a les escoles d’Amersfoort (Països 
Baixos) i Malines (Bèlgica). És el carillonista de 
l’església de  Chantemerle à Pully (Lausanne), 
i membre de la junta de l’Associació de 
Carillonistes i Campanòlegs suïssos. 

CSA - Carillon Society of Australia 

Per Gunther Strothmann (Alemanya)
1. “Verleih uns Frieden gnädiglich“     Martin Luther (1483 - 1546)
        Melodia que segueix a l’antífona “Dona Pacem Domine” del s. IX 
        És el tema principal del carilló a Kiel amb el qual comença cada concert

2. Caprice op. 26, 4   Matteo Carcassi (1792-1853)
  arranjament: G. Strothmann

3. Nun sich der Tag geendet 
    hat (Choral-Partita für Carillon)     Gunther Strothmann (n. 1943)
     Ara el dia ha acabat

DGV - Deutsche Glockenspiel Vereinigung 

Per Daniel Thomas (Suïssa)
1. Prélude en jeux de lumières   Daniel Thomas (n. 1959)     
2. Sept variations sur l’ariette 
    “Venni amore” de Vincenzo Righini    Daniel Thomas (n. 1959)   
3. Le carillon d’Orsières  Tema tradicional del Valais

GCCS - Guilde des Carillonneurs et 
Campanologues Suisses 

Per Elizabeth Vitu (França)
1. Dansa eslava n. 2 Antonin Dvorák (1841-1904)
 arranjament: J. Courter

Per Charles Dairay (França)
2. Caprici àrab  Francesc Tàrrega (1852-1909)
 arranjament: C. Dairay

Per Francis Crépin i Charles Dairay (França)
3. Danses  Francis Crépin (n. 1949)
    Per a duo de carillonistes

GCF - Guilde des 
Carillonneurs de France 

Elizabeth Vitu va estudiar el carilló als EUA, i després a l’Escola de Carilló de Douai 
(França) i a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica). És carillonista 
de la Catedral de Perpinyà, on organitza també el Festival Internacional de Carilló de 
Perpinyà. Ofereix sovint concerts de carilló per Europa i els EUA, i és professora de 
carilló i de campanologia al Conservatori Regional de Música de Perpinyà. 

Charles Dairay Vegeu pàgina 14 / Francis Crépin  Vegeu pàgina 15

Concert I al Carilló del Palau
Catalunya – Valònia – Illes Britàniques – Austràlia – Alemanya – Suïssa - França

CARILLÓ PLUS
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Diumenge 2 de juliol, d’11 a 16 h
Concerts a la plaça de Joan Fiveller 
(plaça d’Armes) davant el Parlament 
de Catalunya. Parc de la Ciutadella 
Concert I de les diferents associacions federades
Carillons mòbils de Douai - França i Portugal

Per Francine Berte (Valònia)
1. Quand on n’a que l’amour Jacques Brel (1929-1978)
 arranjament: J.-C. Molle   

2. Les Cayoteux  Cançó popular de Soignies
 arranjament: J.-C. Molle   

Francine Berte va començar a estudiar el carilló als 50 anys a l’Acadèmia de Música 
de soignies (Bèlgica), i continua perfeccionant-se a la Reial Escola de Carilló “Jef 
Denyn” de Malines (Bèlgica). Regularment toca el carilló de Soignies. 

Per Patrice Poliart (Valònia)
1. Prélude   Jean Mangelinckx (1924-2010)

2. Chiquilin de Bachin  Astor Piazzolla (1921-1992)
 arranjament:: P. Poliart  

3. Amsterdam   Jacques Brel (1929-1978)
 arranjament:: P. Poliart  

Patrice Poliart va estudiar piano i música de cambra a l’Acadèmia de Música de 
Soignies, i carilló a l’Acadèmia de Música d’Ath (Bèlgica) i a l’Escola de Música de 
St-Amand-les-Eaux (França), on es graduà el 2010. Patrice és carillonista municipal 
d’Enghien i Soignies.

2. ACW – Association Campanaire Wallonne – 11.30 h

Lyn Fuller & Thomas Laue han treballat estretament per a les 11 Miniatures que es 
presentaran al llarg d’aquest matí.  Van obtenir una subvenció de l’Australian Council 
for the Arts, i juntament també amb l’ajut de la National Capital Authority, ha donat 
com a resultat poder fer créixer el repertori per a carilló.  

Lyn Fuller vegeu pàgina 11

Dr Thomas Peter Laue és Senior Carillonist al National Carillon a Canberra, 
Austràlia, on també és professor de carilló. Va estudiar el carilló amb Lyn Fuller i 
a l’escola de carilló de Malines (Bèlgica). L’any 2014 va rebre el tercer premi del 
prestigiós Concurs Internacional de Carilló Reina Fabiola de Malines.

The Australian Miniatures for Carillon – International Premiere in Barcelona 2017
This Australian Miniatures for Carillon project has been assisted by the Australian 
Government through the Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory 
body. The new compositions were commissioned by the National Capital Authority.

Per Lyn Fuller (Austràlia)
The Australian Miniatures for Carillon
1. Tbilisi Gerard Brophy (n. 1953)
2. A Lake for Canberra Judith Clingan (n. 1945)
3. Clocca  Natalie Williams (n. 1977)
4. Doodweg (Way of The Dead)  Kate Moore (n. 1979)
5. Arrival Matthew Hindson (n. 1968)

Per Thomas Laue (Austràlia)
6. Lin-lan-lone Andrew Ford (n. 1957)
7. The Witching Hour  Jessica Wells (n. 1974)
8. Drilbu-Ghanta: The Seven Metals  Larry Sitsky (n. 1934)
9. Lyrical Waltz Elena Kats-Chernin (n. 1957)

1. CSA - Carillon Society of Australia – 11 h

Per Ian Cassells (Illes britàniques)
1. Escòcia ca 1600
       Come, my children deir  Lytill Blak - John Black (ca 1520-1587)
       Gailliard  William Kinloch (1580-?) 

2. Pavane de Spaigne  Michael Prætorius (1571-1621)  

3. In the merry month of May    Henry Youll (ca 1580/90-?) 
    Country Gardens   Tradicional anglesa / Strawberry Fair - do.  

4. Fairest Isle   Henry Purcell (1659-1695)  

5. The bluebells of Scotland  Tradicional escocesa  

6. Ye banks and braes  Tradicional / arranjament: R. Burns 
    Hills of Glenorchy  Tradicional escocesa / Skye Boat - do. 
 Tullochgorum - do.  

7. La màgia de Catalunya   Ian Cassells (n. 1945)
          Fanfare - Turquoise - Pigsney

3. BCS - British Carillon Society – 12 h

Ian Cassells Vegeu pàgina 10

Per Gunther Strothmann (Alemanya)
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern  Philipp Strauss (1827)

2. Zwei deutsche Frühlingslieder: Gunther Strothmann (n. 1943)
     “Nun will der Lenz und grüßen“ 
     “Der Mai ist gekommen“

3. El Rossinyol Tradicional catalana
 arranjament: G. Strothmann
                 Harmonització: Antoni Pérez i Moya (1884-1964)

4. Tema de la pel·lícula russa “Herbstmarathon” Andrej Petrow (1930-2006)
 arranjament: G. Strothmann

5. Cançó irlandesa: “Paddy Whack”   arranjament: M. Myhre

4. DGV - Deutsche Glockenspiel Vereinigung – 12.30 h

Gunther Strothmann Vegeu pàgina 11

Miniconcerts I al Parc de la Ciutadella
Austràlia – Valònia – Illes Britàniques – Alemanya – EUA – França – Rússia – Flandes - Suïssa
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Per Linda Dzuris (EUA)
1. Summer Song  Terry Vaughan (1915-1996)

2. Yiddish Music for Carillon  arranjaments: L. Dzuris
       The Grinding Mill (Das Mühlechel) Abraham Goldfaden (1840-1908)
       Welcoming Choir (Der Begrüssungs Chor) Joseph Rumshinsky (1881-1956)
       My Wife Came with Me 
       (Mein Weib Shlept Sich Mit) Joseph Rumshinsky
       A Friend in Life (A Chaver In Leben) Joseph Brody (1877-1943)

3. Cançó del lladre  Tradicional / arranjament: M. de Goeij
         Harmonització per Miquel LLobet (1878-1938)

4. Pure Imagination  Leslie Bricusse (n. 1931) 
 & Anthony Newly (1931-1999)                          
 arranjament: J. Lory-Moran

5. CGNA - Guild of Carillonneurs in North America – 13 h 

Dr Linda Dzuris és Carillonista Universitària a Cleson (South Carolina, EUA) i 
professora de música a la mateixa universitat.  Va estudiar orgue i música d’església 
a la University of Michigan. A més a més estudià carilló a Ann Arbor (EUA), a la Reial 
Escola “Jef Denyn” de Malines i a l’Escola de Carilló d’Amersfoort (Països Baixos). És 
professora de carilló a la North American Carillon School (NACS).

Per Christine Laugié-Vanhoutte i Adrien Parret (França)
1. Parts for a musical clock  Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
     Allegro - Menuet arranjament: W. De Turk   

Per Charles Dairay (França) i Suzan Hantson (Flandes)
Duo « TRIPEL D »
2. Emanations   Gary White (n. 1937) 

Per Francis Crépin (França)
3. Oblivion    Astor Piazzolla (1921-1992)
 arranjament: F. Crépin

Christine Laugié-Vanhoutte i Francis Crépin (França)
4. Dansa hongaresa n. 5     Johannes Brahms (1822-1897)
 arranjament: C. Dairay

5. Tico-Tico      Johannes Brahms (1822-1897
 arranjament: J. Dundore

6. GCF - Guilde des Carillonneurs de France – 13.30 h

Christine Laugié-Vanhoutte va estudiar piano, percussió i composició al 
Conservatori de Música de Tourcoing. El 1986 es va graduar a l’Escola de Carilló de 
Douai (França). És carillonista de Pamiers (França) i professora de carilló a l’Acadèmia 
de Música de Pamiers.

Adrien Parret és organista a l’Església de St Joseph a Tassin la Demi-Lune (França) 
i a St Didier de Mont d’Or. Va estudiar carilló a Chambéry, i és carillonista a Miribel. 
Músic però també tècnic, treballa com a orguener des del 2013. 

Charles Dairay va començar a estudiar el carilló als 10 anys, primer a Wavre 
(Bèlgica) i després a Saint-Amand-les-Eaux (França) i a Douai (França). Es va graduar 
a la Reial Escola “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica) i és carillonista a les ciutats 
franceses de Lió, Orchies, Le Quesnoy, Saint-Amand-les-Eaux, i de les belgues de 
Deinze i Mons.

Francis Crepin és professor de matemàtiques, però també estudià al Conservatori 
de Música de Saint-Quentin (França) orgue, cant (1r premi), jazz, trompeta i contrabaix. 
Francis compon per a carilló i per a molts d’altres instruments. També forma part de la 
junta de l’Associació de Carillonistes de França. 

Per Thomas Laue (Austràlia)

Carillon Society of Australia: 
Carillon + Recorded and electronically manipulated sounds of Australian origin

“Carillon plus Australian Fauna” 

Compositors australians
1. CARILLON PLUS: Matins    Ian Blake (n. 1969)
2. Merry Berri Waltz, “Australian Miniature n. 10”  Becky Llewellyn (n. 1950)
3. CARILLON PLUS: Multiplex of Wing and Eye Ian Blake (n. 1969)
     Estrena mundial
4. As Wild As All Get Out, “Australian Miniature n. 11”  Christopher Sainsbury (n. 1963)
5. CARILLON PLUS: Weringerong   Thomas Laue (n. 1985)
     Estrena mundial

7. CSA - Carillon Society of Australia – 14.00 h

Per Olesya Rostovskaya, i Elizaveta Ruleva i Irina Kozlova (Rússia)
“SOUL OF A BELL”
1. Triple Festive Zvon (trio) Olesya Rostovskaya (n. 1975)

2. Song of the Indian guest Nikolay Rimsky-Korsakov  (1844 – 1908) 
     De l’òpera “Sadko”   arranjament: O. Rostovskaya  
 
3. Koffe & Tea  Peter Txaikovski (1840 – 1893) 
     Del ballet “El Trencanous”   arranjament: O. Rostovskaya

4. Del cicle “Twelve elegies”   Olesya Rostovskaya (n. 1975)

5. A Song About Volga     Isaak Dunaevskiy (1900 – 1955) 
     De la pel·lícula “Volga-Volga”
 

8. RCF - Russian Carillon Foundation – 14.30 h

Olesya Rostovskaya es va graduar a l’Escola Central Russa de Música i completà 
els seus estudis al Conservatori Txaikovski de Moscou en l’especialitat de composició 
i orgue. Va estudiar carilló a la Universitat Estatal de Sant Petersburg  i a la Reial 
Escola “Jef Denyn” de Malines. Olesya compon per a orquestra simfònica i de 
cambra, així com també per a diferents instruments. És membre de la Fundació 
Russa per a Carilló. 

Elizaveta Ruleva es va graduar al Conservatori Estatal Rimsky-Korsakov de Sant 
Petersburg i a la Universitat Estatal de la mateixa ciutat com a pianista, organista, 
clavecinista i carillonista. Durant més de 10 anys ha estat oferint concerts per Rússia i 
altres països d’Europa. 

Irina Kozlova va estudiar art i es graduà a la Universitat de Sant Petersburg com 
a carillonista. L’any 2016 també va fer el seu debut com a carillonista en el festival 
“Música sobre la ciutat” a Sant Petersburg.  És membre de la Fundació Russa per a 
Carilló. 

CARILLÓ PLUS

Thomas Laue Vegeu pàgina 12 
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Per Dina Verheyden: soprano
      Rachel Perfecto: carillon, oboè
      Jakob De Vreese: carilló 
      Jasper Depraetere: carilló, baix
      Koen Cosaert: carilló
      Florian Cosaert: guitarra elèctrica

Presentant la Reial Escola “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica)
Durant molts anys el carilló ha estat un instrument solista. Els concerts “Carillon PLUS” 
han fet possible descobrir a un gran nombre d’oients el carilló en un nou context con-
vinant-lo amb d’altres instruments. El juny del 2016, aquesta escola va inaugurar el seu 
propi carilló mòbil, permetent així als seus estudiants experimentar moltes interessants 
possibilitats des d’aquesta nova perspectiva.

1. De “Siete canciones populares españolas” Manuel de Falla (1876-1946)
          Jota (carilló i soprano)   arranjament: R. Perfecto i J. De Vreese
          Nana (carilló, oboè i soprano)
2. De “Chants d’Espagne”, op. 232    Isaac Albéniz (1860-1909)
          Córdoba (carilló i baix)   arranjament: R. Perfecto i J. De Vreese

3. España, op. 165   Isaac Albéniz (1860-1909)
          Preludio     arranjament: R. Perfecto i J. De Vreese
          Tango 
          Malagueña 
    (carilló, baix i oboè)
4. Música des d’Argentina   Astor Piazzolla (1921-1992)
       Rio Sena    arranjament: K. i F. Cosaert
       Éxtasis
       Tzigane Tango
    (carilló I guitarra elèctrica)

9. VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging – 15 h

CARILLÓ PLUS

Jasper Depraetere estudia a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines 
(Bèlgica) i a l’Acadèmia de Música de Lier (Bèlgica). L’any 2016 va guanyar el concurs 
internacional de carilló per a joves de Deinze (Bèlgica) en la seva categoria, i ha ofert ja 
diferents concerts de carilló. A més a més del carilló Jasper també toca el baix.

Rachel Perfecto, nascuda als EUA, va estudiar el carilló a la Reial Escola de Carilló “Jef 
Denyn” de Malines amb el suport de la Belgian American Educational Foundation i es va 
graduar el 2016 amb la major distinció. Ella també toca regularment l’oboè i ha estat solista 
d’aquest instrument amb la Yale Symphony Orchestra i la US Military Academy Band.

Jakob De Vreese és el carillonista municipal de Geraardsbergen(Bèlgica) i carillonista 
assistent de Gant (Bèlgica). Aquest any es gradua a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” 
de Malines. Jakob és membre de la junta de l’Associació flamenca de carillonsites i 
impulsor del llançament de “Salvator”, una nova plataforma en línia per a carillonistes. 

Dina Veryheyden va estudiar al Lemmens Institute de Lovaina (Bèlgica) i es graduà 
amb un Màster de Cant Solista i també en les especialitats d’orgue i harmonia.  El 2007 
es graduà a a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines, on ara és professora de 
carilló i directora d’”Akabella”, cor de  “handbells”.

Florian Cosaert va estudiar al conservatori de Música de Kortrijk (Bèlgica) i es 
va graduar al MUDA, Escola Superior de Música i Dansa de Gant (Bèlgica), en les 
especialitats de jazz, piano, guitarra elèctrica i contrabaix. L’any 2014 es va graduar 
també a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines. El mateix any va ser nomenat 
carillonista municipal d’Izegem (Bèlgica).

Koen Cosaert és el director de la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines. Des 
del 1987 és també professor d’aquesta escola. És carillonista a les ciutats belgues de 
Kortrijk, Roeselare, Harelbeke i Izegem. Koen Cosaert forma part del Comitè executiu de 
la World Carillon Federation i de la junta de l’Associació flamenca de carillonistes (VBV).

Per Daniel Thomas (Suïssa) 
1. Minuet n. 26  i n. 6 Pedro Ximenes  Abril Tirado (1780-1856)
2. Gbe bo wah     Melodia tradicional de Benin
  arranjament: D. Thomas

3. Paysage lacustre avec vents et nuages Daniel Thomas (n. 1959)  
4. Melodia popular pagesa d’Hongria Bela Bartok (1881-1945)
5. Dansa hongaresa i dansa de Lazar 
     Apor (melodia popular hongaresa) Ferenck Farkas (1905-2000) 
6. Les jeunes filles du Val-d’Illiez    Daniel Thomas (n. 1959)  
     Variacions sobre una cançó popular del Valais (Suïssa) 

Per Olesya Rostovskaya, carilló i theremin-vox
      Elizaveta Ruleva, carilló
      Irina Kozlova, carilló
      Carilló mòbil i Theremin
“Spain in Russian culture”
1. Spanish dance from “The Swan lake” Peter Txaikovski (1840-1893)
2. I am here, Inezilla Mikhail Glinka (1804-1857)
3. The night Zephyr stirs an air Alexander Dargomyzhskiy (1813-1869)
4. Capriccio Espagnol (fragment)  Nikolay Rimskiy-Korsakov (1844-1908)
 arranjaments: O. Rostovskaya

10. GCCS - Guilde des Carillonneurs et Campanologues Suisses – 15.30 h

11. RCF - Russian Carillon Foundation – 16 h

Olesya Rostovskaya Vegeu pàgina 15 /  Elizaveta Ruleva Vegeu pàgina 15 /  Irina Kozlova Vegeu pàgina 15

Daniel Thomas vegeu pàgina 11

CARILLÓ PLUS
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1. Marxa de Coronació  William Walton (1902-1983)                     
2. “Crisopeya”   Oriol Cruixent (n. 1976)
       Mantra alquímic per a Carilló (“Bronzen Piano”) 
       i Banda Simfònica, op. 76 

Obra comanda de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya per al 
XIX Congrés Mundial de Carilló - *ESTRENA MUNDIAL

3. La Plainte du Clocher    Guillaume Balay (1871-1943)   
4. OriGens    Jordi Nus (n. 1988)      

Obra comanda de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya per al 
XIX Congrés Mundial de Carilló - *ESTRENA MUNDIAL

5. Tres paisatges pictòrics   Albert Guinovart (n. 1962)        
       Caminant damunt d’un mar de boira
       La Madonna col bambino
       L’encantadora de serps         

Obra comanda de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya per al 
XIX Congrés Mundial de Carilló - *ESTRENA MUNDIAL

6. Jazz Suite n. 2    Dimitri Xostakòvitx (1906-1975)               

Diumenge 2 de juliol, 19 h
Concert a L’Auditori de Barcelona, 
Sala 1, Pau Casals
amb el carilló mòbil “Bronzen Piano”

* Entrades a www.auditori.cat BANDA

Banda Municipal de Barcelona
Alfons Reverté, director
Joey Brink, Koen Van Assche i Anna Maria Reverté, carillonistes

Alfons Reverté es titulà al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona 
en les especialitats de Clarinet, Solfeig, Harmonia, Composició, Instrumentació i 
Direcció d’Orquestra. Amplià els estudis de Direcció d’Orquestra amb George Hurst, 
cap del Departament de Direcció de la “Royal Academy of Music” de Londres. Com 
a clarinetista és membre de l’OBC des de l’any 1986. El 1999 fou nomenat Director 
Assistent de l’OBC, càrrec que desenvolupà fins a l’any 2002, any des del qual és 
Director Titular i Artístic de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de  Lleida.

La Banda Municipal de Barcelona és una de les agrupacions musicals locals més 
antigues de la ciutat. Creada el 1886 per l’Ajuntament de Barcelona, des del 2007 
és resident a L’Auditori on ofereix una temporada estable de concerts i desenvolupa 
projectes amb la col·laboració d’artistes i formacions d’àmbit nacional i internacional. 
Des del 2008 Salvador Brotons és el seu director titular.

Amb més de 130 anys d’història la Banda s’ha mantingut fidel als preceptes que van 
motivar la seva creació apropant la música dels grans compositors a la ciutadania 
i oferint actuacions de gran qualitat. A més, la Banda ha sabut adaptar-se a nous 
reptes actuals motivant la difusió de repertori original per a banda, encarregant 
estrenes a compositors catalans o col·laborant amb agents artístics heterogenis.

A dia d’avui, la nostra Banda Municipal de Barcelona és una agrupació compromesa 
amb la societat que l’envolta, partícip del seu temps i protagonista activa de l’escena 
musical barcelonina.

“CRISOPEYA” (paraula d’origen grec) significa l’art de transmutar metalls en or. L’obra 
“Crisopeya” op.76, un encàrrec de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya 
en motiu del XIX Congrés Mundial de Carillonistes, ens evoca l’origen de la campana i 
dels carillons, de l’art de fondre metall i la necessària perseverància per trobar aliatges de 
metalls que donin origen a un so de campana que ens faci transcendir en escoltar-lo. El 
Carilló en si mateix és potser l’instrument més social de tots, el seu so s’expandeix sense 
límit arribant a tothom. A “Crisopeya”, el Carilló Solista (“Bronzen Piano”) es converteix a 
més en un veritable alquimista, que amb el seu “mantra” ens condueix en un sol movi-
ment cap a la inevitable transmutació final.

L’obra “Crisopeya” ha estat creada emprant exclusivament els antics modes Frigi i Lidi.

“OriGens” Des que vaig emigrar a Nova York, tres anys enrere, el meu entorn ha canviat 
completament. Una de les grans diferències i riqueses d’aquesta ciutat és la gran multi-
culturalitat i varietat de procedències. Això em va portar a reflexionar sobre el concepte 
“origen” i totes les seves implicacions: Què és el que ens fa diferents? Quina importància 
hi té la genètica o els trets biològics respecte la cultura i la societat?  

Aquestes preguntes em van conduir fins a l’altre significat d’aquest terme: l’origen com 
a inici, com a moment o acció del qual neix quelcom. Una simple idea que genera una 
història, una petita acció que desencadena un moviment... 

Aquesta obra sorgeix d’aquesta reflexió i representa, de manera abstracta, aquest concep-
te. La peça parteix d’una gran explosió i caos format per petits motius molt enèrgics. A par-
tir d’aquí, l’obra va passant per diferents seccions de diferents sonoritats que representen 
aquesta reflexió: sonoritats més enigmàtiques, misterioses, primitives i enèrgiques de nou. 

“TRES PAISATGES PICTÒRICS per a carilló i banda simfònica” Sempre m’han fas-
cinat els paisatges que pinten molts dels meus pintors preferits, especialment quan són 
darrere les figures que focalitzen l’atenció de l’espectador,
però que li donen sentit a allò que volen expressar.

A manera d’inspiració i al mateix temps d’homenatge, he volgut treballar aquesta obra 
encàrrec de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya per al XIX Congrés 
Mundial de Carilló per a carilló i banda a partir de tres títols d’autors admirats.

El primer moviment, “Caminant damunt un mar de boira” està inspirat en l’obra del mateix 
títol del gran pintor alemany del Romanticisme Caspar David Friedrich, del 1817 i que 

Oriol Cruixent va obtenir els Títols Superiors de Piano i de Teoria de la Música al 
Conservatori Superior Municpal de Música de Barcelona, obtenint Premis i Mencions 
d’Honor en Piano, Teoria, Harmonia i Fuga. Paral·lelament es formà també en violí, 
cant i direcció coral i d’orquesta. Guanyador unànime del 1r premi en el prestigiós 
concurs internacional de Composició “Dmitris Mitropoulos”, Compositor Resident 
de l’Ensemble de Percussió “Opercussion”a la “Bayerische Staatsoper”, el jove 
compositor i pianista català disposa d’un extens catàleg de més de 75 opus que 
inclou composicions per a solo, cambra, cor, orquestra simfònica i òpera. 

Jordi Nus comença a estudiar violí als 4 anys a l’Escola Municipal de Música de les 
Borges Blanques, el seu poble natal. El 2013 es gradua en Composició a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya i posteriorment es trasllada a Nova York, on el 2016 
finalitza un màster en Film Scoring a la New York University. Nus és autor de la banda 
sonora de més de 20 curtmetratges i ha col·laborat en projectes com “LA 92” (produït 
per National Geographic) o la sèrie de Netflix “Ozark” que s’estrenarà a finals de 2017. 
Actualment resideix a Nova York, on compagina la seva activitat com a compositor de 
música de concert i música de cinema. 

Mil sons
50 campanes i 60 músics
carilló i banda

CARILLÓ PLUS
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es troba a Hamburg. És un dels quadres més característics d’aquest autor que va viure 
moltes desgràcies i que representa com ningú la melangia, espiritualitat i al mateix temps 
força a través dels seus paisatges.

El segon moviment s’emmiralla en el meravellós quadre de Giovanni Bellini “La Madonna 
col bambino” que es troba a Milà. Aquest pintor venecià representatiu del Renaixement 
d’aquesta ciutat, va pintar aquest quadre el 1510. La figura monumental que centra la 
pintura és una Madonna serena i bella que té el nen Jesús dempeus i que destaca sobre 
un paisatge bell i tranquil on destaquen figures i detalls com un guepard, on es veu la 
infuència tardogòtica del seu pare Jacopo.

També el seu cunyat Mantegna devia influir en el seu art.

El tercer moviment s’inspira en un autor fascinant, naïf, colorista i de gran imaginació, 
com és Henri Rousseau. La pintura que m’ha seduït és “L’encantadora de serps”, del 
1891, i que es troba a París. El món oníric, la coloració, l’exotisme i el misteri són trets 
que em possibiliten una gran expressivitat i efusivitat.

La música no és descriptiva. La inspiració dels quadres és a manera d’impressions, per 
tant no hi ha una narrativa, però sí una translació en el meu món sonor d’allò que em 
sedueix. El repte d’escriure per a un instrument que no coneixia d’antuvi és sempre en-
grescador i les possibilitats tímbriques i expressives que em dona el carilló juntament amb 
la banda, han fet que afrontés el repte amb molta il·lusió i interès.

Albert Guinovart, format musicalment al Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona, va marxar a Londres per estudiar amb la pianista i pedagoga 
Maria Curcio, de qui va ser l’assistent. La seva activitat musical es divideix en 
diferents vessants: composició, orquestració, docència, interpretació pianística i 
enregistraments. Des de 2002 és professor d’orquestració i composició en l’ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya), i des del 2014, acadèmic de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts i de Sant Jordi, el mateix any que va guanyar el Premi Ciutat 
de Barcelona de Música.

Joey Brink va començar els seus estudis de carilló a la Yale University el 2007 amb 
Ellen Dickinson i després els continuà a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de 
Malines (Bèlgica) i més tard amb Geert D’hollander a Bok Tower Gardens (Florida, 
EUA). Va guanyar el primer premi del prestigiós Concurs Internacional Reina Fabiola 
de Malines el 2014 i actualment és el Carillonista Universitari de la Universitat de 
Xicago i dirigeix la University of Chicago Guild of Carillonneurs. Forma part de la junta 
de la Guild of Carillonneurs in North America i guardonat amb la beca Barnes 2015 
pel seu disseny per a un carilló d’estudi assequible. 

Koen Van Assche començà els estudis musicals en l’especialitat de flauta travessera 
i després en carilló a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines, on es diplomà 
el 1986. Ha estat guardonat amb diversos premis en diferents concursos de carilló 
i ha gravat 6 discs compactes, un dels quals interpretant “Les quatre estacions” 
de Vivaldi i distingit per la Ràdio Clàssica de Flandes. És cocarillonista d’Anvers i 
carillonista a Lier, Turnhout i Herentals (Bèlgica), així com també professor de carilló a 
l’Escola Reial de Carilló “Jef Denyn“ i a les escoles estatals de música de Borgerhout 
(Anvers) i Lier. Juntament amb Anna Maria Reverté comparteix projecte amb un carilló 
mòbil propi www.bronzenpiano.com 

Anna Maria Reverté inicià els estudis musicals amb els seus pares i, posteriorment, 
els amplià al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on obtingué el títol 
de Professora de Piano i el de Professora de Solfeig i on realitzà, també, estudis 
superiors d’harmonia, contrapunt i fuga. El carilló l’estudià amb M.D. Coll (Creu de 
St. Jordi 2000) i L.’t Hart. Després es perfeccionà a les escoles de carilló dels Països 
Baixos i Dinamarca. Paral·lelament es llicencià en Filosofia i Ciències de l’Educació a 
la Universitat de Barcelona. És carillonista del Palau de la Generalitat de Catalunya des 
del 1988. Juntament amb Koen Van Assche comparteix projecte amb un carilló mòbil 
propi www.bronzenpiano.com

Dilluns 3 de juliol, de 9.30 a 16.30h
Exposició del Carilló mòbil 
LUSITANUS – Portugal
Avinguda de la Catedral
Concert II de les diferents associacions federades
12.45 h: Països Nòrdics / 15 h: Polònia

Per Peter Langberg (Països Nòrdics, Dinamarca)
Primera música danesa original per a carilló 
1. ”Drømte mig en drøm i nat” P. S. Rung-Keller (1879-1966)      
     Tema i variacions sobre una antiga cançó popular danesa  
2. De la “Petite Suite”                 Edwin Børresen Nielsen (1907-1983)                              
     II: Romance 
Música contemporània noruega original per a carilló 
3. De: “Klokkerne i Vestervig” - 
           “The Bells of Vestervig”   Sverre Eftestøl (n. 1952)                              
     III: Allegro Vivace
Arranjament per a carilló de música popular 
4. De la pel·lícula “La llista de Schindler”  John Williams (n. 1932)
 arranjament: K. Hermansen

Per Anna Kasprzycka (Polònia)
1. Passacaglia per a llaüt  Silvius Leopold Weiss (1668-1750)
 arranjament: A. Kasprzycka
 
2. “Berceuse” de “The Dom Bells Triptych” Geert D’hollander (n. 1965)
      Tema basat en la cançó infantil polonesa “Piyrso godzina”

 
3. Essai en mode antique et moderne Jerzy Bojanowski (1893-1983)
 
 
4. What is that which the breeze 
    half conceals, half discloses   Jerzy Bojanowski (1893-1983)
    (p. II. from Illuminations)
 
5. Estudi op. 4 n. 3   Karol Szymanowski (1882-1937)
 arranjament: M. Kazmierczak 
 
6. That last Sunday Jerzy Petersburski (1895-1979)
 arranjament: A. Kasprzycka

Peter Langberg és carillonista, organista, professor de música, director de cor i 
clavecinista. Va estudiar el carilló a l’Escola de Carilló de Douai (França). Fou president 
de l’Associació danesa de carillonistes i vicepresident de la World Carillon Federation. 
El 1979 fundà l’Escola de Música per a l’Església a Løgumkloster (Danmark), incloent-
hi l’Escola escandinava de Carilló. 

Anna Kasprzycka és carillonista i enginyera de so a Polònia.  Va obtenir el títol en 
Teoria de la Música el 2004 a l’Acadèmia de Música de Gdansk (Polònia). Després 
va estudiar el carilló a Gdansk, a Lovaina (Bèlgica) i a Malines (Bèlgica). Va guanyar el 
tercer premi en el Concurs Internacional per a Duo de Carillonistes de Zwolle (Països 
Baixos), i el segon premi en el concurs Internacional de Carilló de Saint-Amand-les-
Eaux (França). 

Miniconcerts II a l’Avinguda de la Catedral
Països Nòrdics - Polònia

© Erielle Bakkum

© David Ruano
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RCF - Russian Carillon Foundation 

Dilluns 3 de juliol, 20.30 h
Concert al Palau de la Generalitat 
de Catalunya
Concert II presentació de les diferents 
associacions federades

GCNA - Guild of Carillonneurs in North America 

LCG - Lithuanian Carillonist Guild 

Per Linda Dzuris (EUA)
1.Tree Sparrow’s Sun Salutation   Linda Dzuris (n.1970)

2. A Tribute to Copland   John Courter (1941-2010)

Linda Dzuris Vegeu pàgina 14

* Entrada lliure, aforament limitat

VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging 

NSCK - Nordisk Selskab for Campanologi og Klokkespil 

Per Austeja Staniunaityte (Lituània)
1. Svajone (El somni) Juozas Naujalis (1869-1934)
 arranjament: K. Kacinskas

2. Apsnigtas miškas (Bosc cobert de neu)  Balys Dvarionas (1904-1972)
 arranjament: S. Žilevicius

3. Preliudas F-DUR, VL. 106   Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911)
 arranjament: A. Staniunaityte

4. Lyjo Lelyjo Cançó tradicional lituana  
 arranjament: A. Staniunaityte

Per Dina Verheyden (Flandes)
1. Impromptu opus 27, nr. 7  Gerard von Brucken Fock (1859-1935)
 arranjament: G. D’hollander

2. Baile de la Tarantella   Geert D’hollander (n. 1965)

Per Peter Langberg (Països Nòrdics, Dinamarca)
Primera música americana original per a carilló 
1.  De “Six Pieces for carillon  Gian Carlo Menotti (1911-2007)
     Preludio - Arabesque

2. De “Novena Di Natale”   Nino Rota (1911-1979)
     Il Presépio (The Manger) - Gloria In Excelsis Deo

3. From: “Suite for Carillon”   Samuel Barber ( 1910-1981)
     Legend - Allegro

Austeja Staniunaityte és carillonista a Kaunas, a Vytautas 
Magnus i Museu de la guerra (Lituània) i organista i directora 
de cor a l’Església de Sant Joan Pau II de Kaunas i professora 
de música. És llicenciada en Músicoteràpia per la Facultat de 
Medicina de Vílnius, així com també diplomada en Pedagogia 
de la Música i Òpera per l’Acadèmia de Música de la Universitat 
Vytautas Magnus. Amb el piano ha estat guardonada en el Gran 
Concurs Internacional GCIP de Lió (França) dels anys 2013 i 
2014, i amb el carilló ha participat en el Festival Internacional de 
Carilló de Klaipeda acompanyada per orquestra simfònica. 

Dina Verheyden Vegeu pàgina 16 

Peter Langberg Vegeu pàgina 21 

NKV - Nederlandse Klokkenspel Vereniging 

Per Malgosia Fiebig (Països Baixos)
1.Doen Daphne D’over Schoone Maeght  Jacob van Eyck (ca. 1590 – 1657)
 arranjament: A. Abbenes

2.Toccata voor beiaard op. 45   Leo Samama (n. 1951)

Malgosia Fiebig va estudiar orgue, carilló i direcció coral a 
l’Acadèmia de Música de Gdansk (Polònia), i després fou la 
carillonista de l’Església de Santa Caterina de Gdansk i de 
l’Ajuntament de Gdansk. El 2004 es va traslladar als Països 
Baixos per estudiar el carilló a l’Escola Neerlandesa de Carilló 
d’Amersfoort.  Actualment és la carillonista municipal d’Utrecht 
i Nijmegen (Països Baixos). Ha estat guardonada amb diferents 
primers premis en concursos internacionals de carilló. 

PSC - Polskie Stowarzyszenie Carillonowe 

Per Anna Kasprzycka (Polònia)
1. “Nihil constat” for carillon 
     and electronics (short version)  Katarzyna Kwiecien-Długosz (n. 1978)
     Estrena mundial
2. “Pulsar B0329+54” for carillon 
      and electronics             Agnieszka Stulgnska (n. 1978)

Per Olesya Rostovskaya (Rússia)
1. “Catalonian carillon” for carillon and electronics Olesya Rostovskaya (n. 1975)

Composta especialment per al World Carillon Congress 2017
Forma part del projecte “Singing Towers”. Aquesta peça està especialment inspirada en 

la tímbrica del Carilló del Palau i al seu històric emplaçament dins la història catalana.

´

´

Anna Kasprzycka Vegeu pàgina 21 

Olesya Rostovskaya Vegeu pàgina 15

Concert II al Carilló del Palau
EUA – Lituània – Països Baixos – Països Nòrdics – Flandes – Polònia - Rússia

CARILLÓ PLUS
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Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Director titular: Alfons Reverté
Marta Mathéu, soprano
Stefano Colletti, Geert D’hollander, Koen Van Assche i Anna Maria Reverté, carilló 

PROGRAMA
Obertura (0rquestra)
1. Allegretto del Concerto grosso   Karl Jenkins (n. 1944)    
Moment de recolliment (carilló - A.M.R i orquestra)
2. Largo del Concert n. 3 per a piano i orquestra   Joseph Haydn  (1732-1809)
3. Àries (carilló - A.M.R., soprano i orquestra)
       “Vidit suum dulcem natum” del “Stabat Mater” Giovanni B. Pergolesi  (1710-1736)
       “How beautiful are the feet “ 
       de “El Messies, HWV 56”   Georg F. Haendel (1685-1759)
4. Preludi n. 9 (carilló solo - A.M.R.)  Matthias Vanden Gheyn (1721-1785)  
     Original per a carilló, s. XVIII

5. Àries (carilló - A.M.R., soprano i orquestra)
       “Laudate Dominum”, Salm 116 de les
       “Vesperae solennes de Confessore, KV 339”  Wolfang A. Mozart (1756-1791)
       “Ave verum corpus”, KV 618, motet  Wolfang A. Mozart (1756-1791)
       “Pie Jesu” del “Rèquiem, op. 48, n. 4   Gabriel Fauré (1845-1924)
Homenatge a Gaudí
6. Dues peces originals per a carilló, s. XX
       “Dreaming” ´- En honor al somni de Gaudí  Geert D’hollander (n. 1965)
           carilló solo - G. D’h.
       “Hommage à Gaudí”  Stefano Colletti (n. 1973) 
           Carilló solo - S.C.

Obra encàrrec per a carilló i orquestra (carilló- K.V.A. i orquestra)   
7. Caelesti Lumine   Martí Carreras (n. 1993)
            Prologus - Terra profunda - Aqua et vita - Caelum angelicum - Epilogus

Obra comanda de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya per al 
XIX Congrés Mundial de Carilló - *ESTRENA MUNDIAL

Les floritures arquitectòniques en la música
8. Arabesque n. 1 (carilló solo - K.V.A.)  Claude Debussy (1862-1918)
Moment de recolliment (Carilló (K.V.A.) i orquestra)
9. Adagio del Concert n. 21 per a piano i orquestra  Wolfang A. Mozart (1756-1791)
Final joiós
10. Al·leluia (carilló a quatre mans - K.V.A. i A.M.R., soprano i orquestra)
      Del motet “Exsultate, jubilate”, KV 165  Wolfang A. Mozart (1756-1791)
Arranjaments per a totes les formacions amb carilló: K.V.A. i A.M.R.

VBV - Vlaamse Beiaard Vereniging 
Per Jakob De Vreese (Flandes)
1. Claire de lune      Claude Debussy (1862-1918)
 arranjament: J. De Vreese

2. My Funny Valentine  Richard Rodgers (1902-1979) 
 arranjament: J. De Vreese 

3. Spanish Impressions  Jakob De Vreese (n. 1988)

Jakob De Vreese Vegeu pàgina 16

Per Florian Cosaert (Flandes)
1. Largo del Concert per a clavicèmbal 
    BWV 1056 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2. Fisher’s Hornpipe  Percival Price (1901-1985)

Florian Cosaert Vegeu pàgina 16

NKV - Nederlandse Klokkenspel Vereniging  
Per Bob van der Linde (Països Baixos)
1. A Swinging Suite Geert D’hollander (n. 1965)
          A sweet soft samba - Irish air
2. What a Wonderful World Louis Armstrong (1901-1971)
3. My favourite things Richard Rodgers (1902-1979)

Dimarts 4 de juliol, de 12.30 a 16.30 h  
Exposició del Carilló mòbil 
de Douai - França
Avinguda de la Catedral
Concert I III de les diferents associacions 
federades
12.45 h: Flandes / 15 h: Països Baixos

Dimarts 4 de juliol, 20 h
Concert a la Sagrada Família
Orquestra, carilló i soprano
Amb el carilló mòbil “Bronzen Piano”

Per Gijsbert Kok (Països Baixos)
1. Variacions sobre “Laat ons juichen, 
    Batavieren”, KV 24    Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 arranjament: G. Kok

2. Grande Valse (de “Giselle”) Adolphe Adam (1803-1856)
 arranjament: G. Kok

Bob van der Linde estudia orgue i música d’església al Conservatori d’Utrecht 
(Països Baixos), i carilló a l’Escola Neerlandesa de Carilló d’Amersfoort. Ha estat 
guardonat amb el primer premi d’interpretació en el concurs de carilló de Goes 
(Països Baixos) i amb el segon premi d’improvisació en el concurs de carilló de Breda 
(Països Baixos). És organista/director de l’Antiga Església Catòlica d’Hilversum (Països 
Baixos) i carillonista freelance. 

Gijsbert Kok va estudiar orgue, música d’església, improvisació i teoria de la música 
als conservatoris de La Haia, Tilburg i Rotterdam (Països Baixos). El carilló l’estudià 
a l’Escola Neerlandesa de Carilló d’Amersfoort. Ha guanyat diversos concursos de 
carilló i és carillonista a La Haia, Scheveningen, Voorschoten and Zoetermeer (Països 
Baixos). És professor d’improvisació i teoria de la música, així com també organista 
en diferents esglésies. 

Miniconcerts III a l’Avinguda de la Catedral
Flandes – Països Baixos

Cant a la Llum
Cordes, campanes i veu

* Entrada amb invitació

* Les entrades estan limitades als participants i col·laboradors del congrés. Aquest concert es podrà escoltar 
gairebé en el mateix format el dia 7 de juliol a les 20 h al Monestir de les Avellanes, Os de Balaguer.

CARILLÓ PLUS
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Stefano Colletti va estudiar piano, solfeig, harmonia, orquestració i música de 
cambra. El 1998 va ser admès al “Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris”, on obtingué el “Diplôme supérieur d’écriture musicale mention très bien”, 
incloent harmonia, contrapunt, fuga i orquestració. El carilló l’estudià a Saint-Amand-
les-Eaux i després a Douai. És el carillonista municipal de Douai i professor de carilló 
al Conservatori de Música de Douai i professor d’harmonia, contrapunt i orquestració 
al Conservatori de Valenciennes (França).

Marta Mathéu va estudiar al conservatori de la seva ciutat natal de Tarragona i al 
Conservatori Superior de Música de València amb Ana Luisa Chova, perfeccionant-
se posteriorment amb Montserrat Caballé, Elena Obraztsova, etc. La seva sòlida 
formació musical com a pianista, organista, directora de cors i cantant li permet 
abordar habitualment i amb naturalitat les principals obres i rols d’òperes, d’oratori 
i lied, així com també alternar el repertori de música antiga amb el repertori clàssic, 
romàntic, del segle XX i contemporani. És professora del Conservatori Superior del 
Liceu des de 2014. És també professora de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana i imparteix master class habitualment. 

Alfons Reverté veure pàgina 18 / Koen Van Assche veure pàgina 20 / Anna Maria Reverté veure pàgina 20

Geert D’hollander estudià, entre d’altres, piano, música de cambra, direcció 
orquestral i coral, fuga i composició al Reial Conservatori d’Anvers (Bèlgica) i a 
l’Institut Lemmens de Lovaina (Bèlgica). El carilló l’estudià a la Reial Escola de Carilló 
“Jef Denyn” de Malines (Bèlgica). Va ser nomenat carillonista de Bok Tower Gardens 
(Lake Wales, Florida, EUA) l’octubre del 2012. Anteriorment fou carillonista universitari 
i professor de carilló del Departament de Música de la Universitat de Califòrnia a 
Berkeley (EUA), carillonista municipal d’Anvers, Gant, Lier (Bèlgica) i carillonista 
universitari de Middelburg (Països Baixos). 

“CAELESTI LUMINE” El camí té el seu origen en un món mineral, inert, de pols i vent. Però, un nou element és 
creat, el qual plou del cel formant rierols, rius i llacs, fonts i mars. L’aigua i la pols es troben i formen el fang i la 
vida. El camí dels temps segueix avançant i les bèsties neixen, viuen i moren. Fins que l’ésser humà, lentament, 
pren consciència de l’univers i del seu misteri. Les respostes estan en el cel, on tot es torna eteri, subtil i brillant. 
I d’aquí ve l’anhel d’elevar-se, com a éssers angelicals cap a la llum celestial, la llum eterna. “Caelesti Lumine” 
és una peça per a carilló i orquestra de cordes que narra aquest viatge de la Terra al cel passant per l’element 
unificador que és l’aigua. La música descriu la transició d’un món fosc, profund i material a un de lluminós, 
elevat i espiritual.
L’obra es divideix en cinc parts:

1. Prologus                          4. Caelum angelicum
2. Terra profunda                 5. Epilogus
3. Aqua et vita

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida –OJC -, promoguda 
per la “Fundació Julià Carbonell” va néixer l’any 2002, amb l’impuls de Diputació de Lleida 
i posteriorment de la Paeria de Lleida, com a eina cultural al servei de tot el territori amb 
l’objectiu de facilitar l’accés de tots els ciutadans a la música simfònica.
A part d’aquest fort compromís i vocació social l’OJC també s’ha implicat constantment 
en tota mena de projectes que impulsen i incentiven la creació musical actual i la 
recerca musicològica, treballant alhora sota la batuta de nombrosos directors convidats 
de casa nostra i estrangers així com també amb destacats solistes.
L’esforç i la il·lusió dels professionals que integren l’Orquestra lligat al suport del món 
polític, empresarial, cultural, així com també del seu públic han fet de l’Orquestra una 
realitat consolidada i destacada dins del panorama musical català actual. 
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC és l’orquestra 
titular de L’Auditori Enric Granados i del Teatre de la Llotja de Lleida, i manté una 
programació estable a L’Auditori AXA- Illa Diagonal de Barcelona així com una 
presència per tot el territori així com a les principals sales de concerts de Catalunya. 
Alfons Reverté Casas n’és el seu director titular i artístic.

Martí Carreras ha estudiat composició a l’ESMUC amb A. Guinovart i S. Brotons. 
Aquest curs ha estat becat pel Conservatori Superior de Música del Liceu per realitzar 
el Màster de composició aplicada als mitjans audiovisuals i arts escèniques. Ha 
col·laborat amb el Cor de la UAB escrivint “La Pell de Brau”, poema musical que fou 
interpretat per l’orquestra Camera Musicae. També ha compost música per a dues 
pel·lícules de cinema mut, la cantata “Viatge a la música”, un conjunt d’estudis (“Suite 
Tibidabo”) per als estudiants de piano del Conservatori Professional de música del 
Liceu, el “Sextet d’Oxford per a vents”, etc.  

Dimecres 5 de juliol, 20.30 h
Concert de cloenda davant de la 
Catedral de Barcelona
CATALUNYA AL MÓN: 
COBLA I CARILLÓ
Instruments d’extraordinari abast sonor “Carillons, 
cobla, percussió, gralles, tabals i campanes de la 
Catedral” acompanyats festivament per gegants, 
bastoners, colla sardanista i castellers

Amb els carillons mòbils de Douai-França i Portugal
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Directors: Joan Gómez i Marc Timón
Ana Elias, Stefano Colletti, Elizabeth Vitu, Laurent Pie i Anna Maria Reverté, carilló
Pau Montané, percussió
Gegants històrics del Pi, Sant Roc, Santa Maria del Mar i Sant Jaume Apòstol
Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires
Colla sardanista Mare Nostrum - Castellers de Barcelona

PROGRAMA

Presentació del Carilló mòbil LUSITANUS – Portugal Per Ana Elias    
Hommage a Zeca Afonso    Ana Elias (n. 1974)

Presentació del Carilló mòbil de Douai – França Per Stefano Colletti
Papillons, d’”Images”, n. 2    Stefano Colletti (n. 1973)             

1. Sant Martí del Canigó, sardana   Pau Casals (1876-1973)
            Pau Casals, un català universal

2. Entrada i ball de gegants
        A la festa, pasdoble   Tradicional
        Ball de gegants de Santa Eulàlia  Tradicional
 
3. Per tu ploro, sardana  Pep Ventura (1817-1875)
            En homenatge al bicentenari del naixement de Pep Ventura

4. La lluna dorm el dia, valset   René Picamal  (n.1961)                                                              

5. Ciutat reial, sardana   René Picamal  (n.1961) 
           Sardana en honor de Jaume I i Perpinyà

6. Ball de bastons
        Ball de bastons de Vilanova i de l’Arboç   Tradicional
        Ball de bastons de Tarragona – Lleida  Tradicional

7. Toc d’oració, sardana   Pep Ventura (1817-1875) 

8. Mas Lloreda, sardana   Ricard Viladesau (1918-2005)                                                                 

9. Puigsoliu, poema simfònic   Joaquim Serra (1907-1957)                                                           

10. GRAN FINAL 

Obra comanda de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya per al 
XIX Congrés Mundial de Carilló - *ESTRENA MUNDIAL

“The Strange Case of the Magic Carillon - The Legend of the Emporion Epic Bells” 
  Per a carilló, cobla i percussió  Marc Timón (n. 1980)
           Marc Timón, un català a Hollywood

La força d’una cobla i un carilló
Instruments de gran abast sonor
força sonora i cultural

CARILLÓ PLUS
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Pau Montané inicià els seus estudis al Conservatori Municipal de Música d’aquesta 
localitat. L’any 2012 obté el títol de Grau Professional al Conservatori del Liceu. El 
maig de 2016 finalitza els seus estudis de Grau Superior, especialitat en Interpretació 
Percussió Música Clàssica i Contemporània a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). Ha format part de diverses joves orquestres, destacant la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països 
Catalans i la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. També ha col·laborat amb 
formacions com la Banda Municipal de Barcelona, l’OBC, l’Orquestra de Cadaqués, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, la GiOrquestra, etc.  

Ana Elias és carillonista, cofundadora, directora musical i professora del  CICO, 
Centre Internacional per al Carilló i l’Orgue. Es va diplomar en piano a l’Institut 
Gregorià de Lisboa (Portugal), en carilló a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de 
Malines (Bèlgica) i amb el Màster de Música /Carilló a l’Institut Lemmens de Lovaina 
(Bèlgica). També al Conservatori de Malines en orgue. I, paral·lelament, es llicencià en 
Enginyeria geològica i mines per l’Institut Superior Tècnic de Lisboa. 

Stefano Colletti veure pàgina 26 / Elizabeth Vitu veure pàgina 11 / Anna Maria Reverté veure pàgina 20

Laurent Pie es va llicenciar en Música i Ciències de la Música a la Universitat de 
Provença (França) el 1993. Paral·lelament, al conservatori Nacional de Müsica 
Parallèlement d’Aix-en-Provence seguí els cursos de l’organista Jean Costa. Es formà 
en carilló amb Anna Maria Reverté. El 1996 fou nomenat carillonista de la Catedral 
de Perpinyà. Des del 1994 és també professor d’educació musical i cant coral. I 
president de l’Associació Amics del carilló de la Catedral de Perpinyà. 

Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, fundada a Barcelona el 1983, té el títol de 
“Cobla Ciutat de Barcelona”, atorgat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat, des del 1997, a 
més del Premi “Ciutat de Barcelona 2011”.
Actua habitualment en les manifestacions sardanistes més rellevants del País. Fou la 
formació titular del cicle de concerts “Cobla, Cor i Dansa” del Palau de la Música Catalana 
i de la “Temporada de Música per a Cobla” de L’Auditori de Barcelona. Ha actuat al 
Gran Teatre del Liceu i als principals auditoris de Catalunya, així com a Alemanya, Gran 
Bretanya, Itàlia, França i els Estats Units. Participa en els programes del Servei Educatiu 
del Palau de la Música Catalana amb l’espectacle Cobla 2.0. Des de la temporada 2013, 
Marcel Sabaté és el director titular. Ha actuat sota la batuta de noms tan prestigiosos 
com Josep Pons, Antoni Ros-Marbà, Salvador Mas, Edmon Colomer, Salvador Brotons i 
Joan Albert Amargós entre d’altres. Ha col·laborat amb el guitarrista flamenc  Niño Josele, 
el músic Pascal Comelade, el ballarí Cesc Gelabert, el DJ Raph Dumas, cantants com 
Roger Mas, Carme Canela o Névoa i solistes com Daniel Ligorio, Albert Guinovart, , Jordi 
Vilaprinyó, Lluís Vidal, Nabí Cabestany, Juan de la Rubia, Manel Camp i agrupacions 
com l’Orfeó Català, el Cor del Gran Teatre del Liceu, el Cor de Cambra del Palau de la 
Música Catalana, la Coral Sant Jordi, el Cor Vivaldi, la Banda Municipal de Barcelona, 
o l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, entre d’altres. Més 
recentment co-protagonitza amb la Kulbik Dance Company i el DJ Mario, l’espectacle 
de dansa urbana “In Somni” amb qui ha inaugurat amb gran èxit la temporada de dansa  
2015-2016 del Mercat de les Flors de Barcelona i la Fira Mediterrània de Manresa 2015. 
La seva discografia comprèn una vuitantena d’enregistraments. És artista en exclusiva del 
segell Discmedi.

Joan Gómez és instrumentista de flabiol i flauta, director i arranjador, biòleg, tècnic 
en telecomunicacions i navegant. Ha format part de les cobles “Sabadell”, “Ciutat 
de Mataró”, “Cadaqués” i “Ciutat de Granollers”. La seva activitat musical està molt 
vinculada a la dansa i la música tradicional catalanes. Des que començà a col·laborar 
amb l’Esbart Català de Dansaires l’any 1979 ha participat en moltes i diverses 
iniciatives, com la recuperació de la Cobla de Tres quartans o la participació en grups 
de música tradicional, cobla i orquestra o la creació d’”El Grupet”. És el director 
musical de l’Esbart Català de Dansaires. Com a compositor ha creat i arranjat la 
música per a espectacles de dansa. En l’actualitat complementa la seva activitat amb 
la direcció musical i la presidència de l’Adifolk.

Marc Timón és considerat un dels compositors catalans més brillants, actius 
i premiats de la seva generació. Compositor, director d’orquestra i intèrpret de 
piano i tible, és un músic eclèctic que combina la composició de música per a 
cinema i televisió, musicals i documentals amb l’obra simfònica, de cambra i coral 
per a concert, la música moderna i la cobla. Des del 2015, Timón està instal·lat 
a Los Angeles component per a projectes europeus i americans. Destaquen 
pel·lícules com “El árbol sin sombra”, “The little wizard”, “El Afilador”...  A banda 
de la música, abans de llicenciar-se en Composició a l’ESMUC, la seva passió per 
l’art, la literatura i el cinema el portaren a llicenciar-se en Periodisme per la UAB i 
sempre ha combinat la composició musical amb la tasca com a escriptor.

“THE STRANGE CASE OF THE MAGIC CARILLON - THE LEGEND OF THE EMPORION 
EPIC BELLS”

Commissioned by the Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya in occasion of the XIX 
World Carillon Congress – Barcelona 2017

Diu la llegenda que en el port grec de la Palaiàpolis d’Emporion, on actualment es troba Sant 
Martí d’Empúries, Àrtemis, Dama de les feres i Deessa de la natura salvatge i la lluna, va forjar 
unes campanes màgiques amb l’acer de les seves fletxes per mantenir l’Home allunyat del 
seu món verge. Cada dos mil anys, aquelles campanes cobren vida pròpia per crear un gran 
instrument que emula aquelles melodies per seguir preservant la virginitat de la lluna, la natura i 
les feres salvatges de la destrucció de l’Home.

“The Strange Case of the Magic Carillon - The Legend of the Emporion Epic Bells” és un thriller 
èpic per a carilló, cobla i percussió, una combinació màgica de per si i enormement suggerent, 
tant a nivell tímbric com pel que fa a les possibilitats dinàmiques. L’obra s’origina a partir d’un 
interval de segona augmentada, el qual en vertebrarà les transicions i els moments d’inestabilitat, 
i es desenvolupa a través de la concatenació de temes modals i menors en mètriques irregulars 
i rítmiques punyents. El resultat és una peça que no descansa, en contínua convulsió i moviment 
intern, la qual explora les possibilitats melòdiques del carilló però també els recursos més 
efectistes que pot oferir a nivell tímbric i rítmic. Al final, clou l’obra un gran clímax en què al carilló, 
la cobla i la percussió s’hi sumen les campanes de la catedral i els tabals i gralles dels castellers, 
tot evocant la natura salvatge i el gran poder del carilló màgic.
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Dijous 6 de juliol, 20 h
Catedral de Tarragona 
Carilló mòbil de Douai - França

Orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona, dirigits per Mn. Miquel Barbarà
Organista de la Catedral de Tarragona i promotor de l’orgue: Jordi Vergés 

Jonatan Carbó, orgue / Sergi Marquillas, trompeta
Adrian P. Gebruers, Wylie Crawford, Hylke Banning, 
Dennis Curry i Anna Maria Reverté, carilló

PROGRAMA

I. Benvinguda des de la Catedral
   Actuació del Cor i de l’Orquestra dels 
   Amics de la Catedral de Tarragona, 
   dirigits per Mn. Miquel Barbarà

   Sons del seu orgue per Jonatan Carbó, 
   (Professor d’orgue del Conservatori d’Igualada)

II. Carillonistes d’arreu del món – Representació de la World Carillon Federation
Per Dennis Curry (EUA)
Passagaille Sylvius Leopold Weiss (1687-1750)

Per Adrian Patrick Gebruers (Irlanda)
Lord Inchiquin Turlough O’Carolan (1670-1738)
 arranjament: A.P. Gebruers

Per Hylke Banning (Països Baixos)
Image n. 2   Emilien Allard (1915-1977) 
Original per a carilló

Per Wylie Crawford (EUA)
Campanella  Géo Clément (1902-1969)
Original per a carilló

III. Final: carilló i trompeta
Per Anna Maria Reverté i Sergi Marquillas

1. Prayer of Saint Gregory Alan Hovhaness (1911-2000)

2. Preludi II Johann Sebastian Bach (1685-1750)
    De “El clave ben temperat I”, BWV 847 arranjament: L.’t Hart

3. Sonata VIII, op. 5  Arcangelo Corelli (1653-1713)
          Prelude – Allemande – Largo - Gigue

4. Qui a respexit     Johann Sebastian Bach (1685-1750)
    Del “Magnificat”, BWV 243”

5. Preludi  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
    De la “Partita III per a violí”, BWV 1006 arranjament: J. Bossin

6. Ària en Re Major  Jonathan Battishill (1783-1801)

7. English Suite  Jeremiah Clarke (1674-1707) 
          Trumpet Tune – An Ayre – The Prince of Denmark’s March

POSTCONGRÉS DEL 6 AL 8 DE JULIOL 2017

Dennis Curry, graduat a la Mariemont High School, ha estat carillonista de Kirk in 
the Hills (EUA) durant més de 28 anys, i el 2015 fou nomenat el primer carillonista 
de la Universitat d’Oakland (EUA), a més d’haver estat l’assessor per a la instal·lació 
d’aquest nou carilló. Els seus estudis de carilló els començà amb el Dr. Frederick 
Marriott i el 1989 va esdevenir Carillonista membre de la Guild of Carillonneurs in 
North America. Va ser president d’aquesta associació durant sis anys. És membre del 
Comitè executiu de la World Carillon Federation, i n’ha estat també tresorer, secretari 
i vicepresident. 

Hylke Banning, va estudiar Enginyeria elèctrica a la Universitat de Twente (Països 
Baixos), on es va graduar el 1992. Va començar els seus estudis musicals amb sis 
anys amb les classes d’orgue amb Dirk S. Donker, organista i carillonista de diferents 
poblacions neerlandeses, incloent-hi Groningen, Leeuwarden and Emmeloord. Durant 
els seus estudis a la universitat va descobrir les campanes del carilló del campus. I 
durant gairebé nou anys estudià aquest instrument amb Karel Borghuis, carillonista 
d’Oldenzaal, i també estudià el carilló a l’Escola Neerlandesa de Carilló d’Amersfoort. 
El 1992 va succeir el seu mestre com a carillonista municipal d’Oldenzaal. Banning va 
ser el secretari del Comitè executiu de la World Carillon Federation des del 1996 fins 
al 2008, i actualment és l’administrador del web d’aquesta federació.

Anna Maria Reverté veure pàgina 20

Adrian Patrick Gebruers, de pares flamencs-irlandesos ostenta la distinció única 
de ser el primer carillonista irlandès de la llarga història del carilló com a instrument 
musical. Es va graduar a la Universitat Nacional d’Irlanda, i també estudià a l’Escola 
Municipal de Música de Cork (Irlanda) i a les universitats de Salamanca i Navarra. 
Rebé la primera formació amb el carilló amb el seu pare, Staf Gebruers, i després 
continuà la seva formació a la Reial Escola de Cariló “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica). 
El 2017 celebra els seus 47 anys com a carillonista de la Catedral de Cobh (Irlanda). 
És professor de carilló al Departament de Música de la University College Cork. Va ser 
durant vuit anys president de la World Carillon Federation.

Wylie Crawford és el Senior University Carillonneur de la University of Chicago, 
després d’haver estat durant 31 anys el seu University Carillonneur. També és el 
Resident Carillonneur del Chicago Botanic Garden in Glencoe, Illinois, i fou el primer 
carillonista municipal del Millennium Carillon in Naperville, Illinois. És el president de la 
World Carillon Federation, després de ser-ne el tresorer des del 1990 al 2006, quan 
en fou escollit president. És llicenciat en Física, amb màster en ensenyament, per la 
Universitat de Chicago. I el 1977 va obtenir el certificat de Carillonista per la Guild 
of Carillonneurs in North America. Més tard inicià els primers programes regulars de 
formació en carilló en quatre carillons de l’àrea de Chicago.

Sergi Marquillas s’inicià al món de la música a l’edat de 5 anys i als 7 començà a 
estudiar trompeta. Dels 10 als 14 anys formà part de l’Escolania de Montserrat. L’any 
2007 ingressà al Conservatori Municipal de Manresa i, sota el mestratge de Joan Arnau, 
obtingué el Grau Professional de Trompeta l’any 2011. L’any 2013 és acceptat per 
l’Escola Superior de Música de Catalunya on actualment estudia el Grau en Interpretació 
de Trompeta Clàssica amb Mireia Farrés (solista de l’OBC) i corneta amb Lluís Coll. Des 
de l’any 2015 és el primer trompeta de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 

Música per a una Catedral
Tots els instruments en un concert
orquestra, cor, orgue i carilló

CARILLÓ PLUS
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Divendres 7 de juliol, 20 h 
Concert al Monestir de les Avellanes
amb el carilló mòbil “Bronzen Piano”

Dissabte 8 de juliol, 12.15 h 
Concert a Montserrat, plaça de la Creu
Stefano Colletti, carilló
Amb el Carilló mòbil de Douai - França

PROGRAMA

Per Anna Maria Reverté (Catalunya)
En homenatge a M. Dolors Coll, pionera del carilló a Catalunya, Creu de Sant Jordi 2000
Introducció
Himne a la Mare de Déu de Montserrat: VIROLAI Josep Rodoreda (1851-1922)

Per Stefano Colletti (França)
1. Prélude n. 6 pour clavecin   François Couperin (1668-1733)
     La Bandoline (5ème ordre) pour clavecin

2. Sicilienne   Johann Sebastian Bach (1686-1750)
    De la Sonata n. 3 en Mi b Major per a flauta i piano, BWV 1031 

3. Xacona en Fa menor per a orgue Johann Pachelbel (1653-1706)

4. Fantasia en re menor K397 per a teclat Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

5. Adagio del Concert per a oboè 
    i cordes en re menor Alessandro Marcello (1686-1739)

6. Allegro del Concert op. 3 n. 3 per a violí  Antonio Vivaldi (1678-1741)

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Director titular: Alfons Reverté
Koen Cosaert, Vegar Sandholt, Margo Halsted, Koen Van Assche i A.M. Reverté, carilló
Amb el Carilló mòbil “Bronzen Piano”

PROGRAMA

Obertura (orquestra)
1. Palladio. Allegretto   Karl Jenkins (n. 1944)

Moment de recolliment (carilló - A.M.R. i orquestra)
2. Largo del Concert n. 3 per a piano i orquestra   Joseph Haydn (1732-1809)

3. Concert en Re major (carilló solo - K.C.)  Antonio Vivaldi (1678-1741)
         Allegro - Adagio - Presto

4. Adagio cantabile de la Sonata 
    per a piano “Patètica” (carilló solo - K.V.A.)  Ludwig van Beethoven (1770-1827)

5. Andantino (orquestra)                   Ottorino Respighi (1879-1936)

6. Takk (“Gràcies”), de l’op. 62 (carilló solo - V.S.) Edvard Grieg (1843-1907)
   arranjament: J. Courter

7. Larghetto (orquestra)    Edward Elgar (1857-1934)

8. Suite No. 1 for Carillon (carilló solo - M.H.)  John Courter (1941-2010)
         Sonorities    
         Fantasia Octatonica

Obra encàrrec per a carilló i orquestra     
9. Caelesti Lumine    Martí Carreras (n. 1993)
         Prologus
         Terra profunda
         Aqua et vita
         Caelum angelicum
         Epilogus

Obra comanda de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya 
per al XIX Congrés Mundial de Carilló

Moment de recolliment (carilló - K.V.A. i orquestra)
10. Adagio del Concert n. 21 per a piano i orquestra  Wolfang A. Mozart (1756-1791)

Final joiós (carilló a quatre mans - K.V.A. i A.M.R. i orquestra)
11. Al·leluia
      Del motet “Exsultate, jubilate”, KV 165  Wolfang A. Mozart (1756-1791)
Arranjaments per a totes les formacions amb carilló: K.V.A. i A.M.R.

* Entrades al web del Monestir

Margo Halsted ha desenvolupat una llarga carrera en el món del carilló durant 
molts anys. Ha ofert concerts de carilló per tot el món, ha estat professora de carilló 
per a prop de 100 estudiants, consultora per a vuit projectes d’instal·lació de nous 
carillons i per a tres restauracions i ha redescobert i escrit sobre dos manuscrits 
històrics de carilló. Actualment és Professora Adjunta de Música a la Universitat 
de Califòrnia a Santa Barbara. També la University of Michigan School of Music li 
va concedir la condició de professora emèrita quan es retirà després d’haver estat 
professora associada d’aquesta universitat des del 1987 al 2003. Halsted es llicencià 
a la Stanford University en música i educació, i en l’especialitat d’Interpretació al 
Carilló a la University of California a Riverside, així com també es graduà a l’Escola 
Neerlandesa de Carilló d’Amersfoort. 

Vegar Sandholt és organista i director de cor, graduat per l’Acadèmia Noruega de 
Música el 1993. El 1997 completà els seus estudis amb un màster en cant i direcció 
coral a la mateixa acadèmia. Més tard estudià també a l’Escola Escandinava de Carilló 
a Dinamarca durant set anys, completant els seus estudis el 2005 amb la distinció 
de “maïtre carillonneur”. Des del 1986 Sandholt treballa com a organista i director de 
cor. Actualment és organista de la Catedral d’Oslo i carillonista de l’Ajuntament de 
Bærum, a la ciutat de Sandvika. També és el director del cor de la Catedral d’Oslo, 
del Songlaget BUL d’Oslo i del Romerike Vocal Ensemble. Freqüentment és demanat 
com a professor i concertista tant a Noruega com a d’altres països i tant com a 
carillonista, organista o director de cor.

Koen Cosaert veure pàgina 16 / Anna Maria Reverté veure pàgina 20 / Koen Van Assche veure pàgina 20

Anna Maria Reverté veure pàgina 20 / Stefano Colletti veure pàgina 26

Entre muntanyes
53 campanes

Diàlegs sonors al Monestir
Arcs sobre bronzes
carilló i orquestra

CARILLÓ PLUS

“Caelesti Lumine” / Martí Carreras veure pàgina 26
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Carilló mòbil de Douai, França 
53 campanes, carilló en do 3 
Pes total de les campanes: 4.045 kg
Teclat: sol 2, la 2, la#2, si 2, do3 cromàtic fins a do 7

Carilló mòbil “Lusitanus”, Portugal
63 campanes, carilló en fa 2
Pes total de les campanes: 6.857,8 kg
Teclat: sib1, do 2, re2 cromàtic fins a do 7

Carilló mòbil “Bronzen Piano”
50 campanes, carilló en do 3
Pes total de les campanes: 1.951 kg
Teclat: do3, re3 cromàtic fins a re 7
Pensat especialment per ser utilitzat en espais interiors

Teclat del Carilló del Palau 
de la Generalitat de Catalunya

Carilló del Palau
Inaugurat el desembre de l’any 1976
sota l’impuls de la carillonista M. Dolors Coll,
substituí el petit “carilló” de l’any 1927

Característiques tècniques
49 campanes, 4.898 kg de bronze,
bordó: Fa – 905 kg – nom “Catalunya”,
teclat i pedaler manuals

Construït als Països Baixos per “Petit & Fritsen” i “Eijsbouts”.
Restaurat el desembre de 1991 i l’octubre de 2015

Lloc d’audició
Pati dels Tarongers i Galeria Gòtica
del Palau de la Generalitat
(amb circuit tancat de televisió
que permet visualitzar els teclats de l’instrument)

Entrada gratuïta i aforament limitat
També és possible seguir els concerts
des dels carrers del Barri Gòtic

Pròxims concerts 
Concerts de la Temporada 2017 - 2018 
De setembre 2017 a juliol 2018
CONCERT D’OBERTURA:
Concert extraordinari “Festes de la Mercè”
Diumenge 24 de setembre, 21 h

Més informació: www.gencat.cat/presidencia/carillo
Adreça electrònica: carillo_palau.presidencia@gencat.cat

© May Zircus
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