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Amb col laboració de Centre Cívic Convent de Sant Agustí

CONTEMPORANI ETERI
Com sonaria una aurora boreal?
Quin podria ser el so de l'aire gèlid?
Com sona un immens bosc gelat i fosc?
Quin caràcter reflecteixen els compositors del nord en les seves
obres?
S'intueix la seva naturalesa?

Contemporani Eteri és un projecte d'ArtGentum Vocal Ensemble

š

que, dirigits per Lucia Bére ová, busca possibles respostes a
aquestes preguntes.
Amb aquesta finalitat, ArtGentum s'ha proposat interpretar un
repertori de compositors del nord i de l’est d'Europa. Ola Gjeilo,
Vaclovas Agustinas, Urmas Sisask o Arvo Part són alguns dels
compositors del repertori que interpreten en aquest projecte.

ArtGentum és una coral de petit format que, a través de
Contemporani Eteri, tracta d'explorar aquestes sonoritats
nòrdiques tan característiques i colpidores jugant amb l'acústica,
els ambients de diferents emplaçaments.
La intenció és crear un espai on es visquin i es percebin totes les
sensacions que els compositors busquen expressar amb aquestes
harmonies tan particulars.
Experimentant amb els registres de la veu i la pròpia sonoritat
corporal, ArtGentum vol fer arribar sensacions com el fred, la
llum, la foscor, el buit… D'aquesta manera, pretén apropar i
descobrir als oients tota una escola de compositors europeus que
investiguen en la contemporaneïtat de com transmetre aquestes
sensacions a través de la música.
.

CONTEMPORANI ETERI
Heyr, himnasmiður - Þorkell Sigurbjörnsson

Esti dal - Zoltán Kodály

Heliseb väljadel - Urmas Sisask

Da pacem Domine - Arvo Pärt

Anoj pusej dunojelio - Vaclovas Augustinas

El Cant dels ocells - Bernat Vivancos

Polonese - Gjermund Larsen, Gunnar Eriksson

Unicornis captivatur - Ola Gjeilo

Intonent hodie - Jacek Sykulski
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LUCIA BERESOVA
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Nascuda a Poprad (Eslovàquia), Lucia Bére ová inicià la seva carrera
de direcció a l’edat de 14 anys al cor de la seva ciutat natal. Està
graduada per la Universitat de Presov i acabà els seus estudis de
postgrau a l’Acadèmia de Música de Bydgoszcz (Polònia). Va continuar
els seus estudis musicals amb el doctorat en direcció a l’Acadèmia de
Música de Cracòvia. Ha ampliat els seus coneixements amb diversos
cursos de direcció com Conducting 21C al The Eric Ericson International
Choral Center d’Estocolm i altres cursos europeus de la mà directors
com Lone Larsen o Andre de Quadros.
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Al llarg de la seva carrera professional com a directora ha col laborat
amb diversos cors europeus. També ha donat discursos i liderat
Workshops en temes com “La creativitat als cors” o “Com treballar amb
Corals de gent gran” a simposis internacionals sobre música coral.
Anualment, imparteix workshops a Islàndia, Polònia i Espanya.

Actualment dirigeix: ArtGentum Vocal Ensemble, Cor Polifònic Sagrada
Familia, Unió Coral Centre i Energia de la Roca del Vallès, Orfeo
Joventut Terrassenca, Cor de Creu Roja de Barcelona. Amb aquests cors
ha presentat projectes com: Musical de musicals, Remember (Rockpop), Barroc, Musica d’aigua, Musica catalana, , Contemporari Aeteri,
Viatge pel Món i Opera vs Musical. A més, és una de les tres directors
de Revoice International Vocal Ensemble, amb qui ha programat
exitosos concerts al voltant d’Europa i que és un cor ambaixador de
l’Europa Cantat i EXPO 2015 de Milan.
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CONTACTE:
ART.GENTUMVOCALENSEMBLE@GMAIL.COM

LUCIBERES@GMAIL.COM

TEL. 663902018
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XARXES SOCIALS:
CANAL YOUTUBE:
www.youtube.com/channel/UCs3qT0BXBCHpRtyzDIVTR8g

FACEBOOK:
www.facebook.com/artgentumvocalensemble/

INSTAGRAM:
Artgentumvocalensemble

