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I SOLISTI VENETI
Glòria de Vivaldi

Carles Trepat, guitarra

COR MADRIGAL

Claudio Scimone, director

PROGRAMA:
A. VIVALDI: Glòria RV 589
A. VIVALDI: Concert per a guitarra

UNA DE LES ORQUESTRES MÉS POPULARS ARRIBA A L’AUDITORI

I Solisti Veneti, dirigida pel seu fundador Claudio Scimone, arriba per primer cop a Girona per regalar-
nos un programa centrat en Antoni Vivaldi, amb l'exultant Glòria com a eix principal. Els integrants
d'aquesta orquestra de cambra, considerada una de les més prestigioses d'Itàlia, són especialistes en
la interpretació del repertori barroc italià i han estat aclamats arreu del món per les seves vives lectures.
A l'actuació de l’Auditori de Girona es faran acompanyar a l'escenari pel Cor Madrigal.

I Solisti Veneti
I Solisti Veneti, orquestra barroca per excel·lència, va ser fundada a Pàdua el 1959 per Claudio Scimone,
un director d'orquestra impecable, molt reconegut i de gran carisma.  A més de la seva excel·lent reputació
per la qualitat de les seves interpretacions, tant en directe com en els seus nombrosos enregistraments,
el grup destaca per la impressionant varietat de camps artístics i culturals que ha explorat.

El grup ha ofert concerts en més de vuitanta països d'arreu del món i actua regularment als principals
festivals musicals, sobretot al de Salzburg.

Molts dels millors cantants i solistes del món han actuat amb ells: Salvatore Accardo, Ruggero Raimondi,
Katia Ricciarelli, Plácido Domingo, Uto Ughi, Jean-Pierre Rampal, Cecilia Gasdia, Nikita Magaloff,
Marylin Horne, Maurice Bourgue, Kenneth Gilbert, James Galway, Lucia Valentini Terrani, Mstislav
Rostropovich, Svjatoslav Richter, Paul Badura-Skoda, Chris Merritt, The Ambrosian Singers, Stanislav
Bunin i Evgeni Kissin, entre altres.

I Solisti Veneti ha realitzat més de 300 enregistraments, entre els quals cal destacar les obres completes
de Vivaldi, Albinoni, Geminiani, Marcello i Tartini. També ha estat guardonada amb premis tan importants
com el Grand Prix du Disque de l'Academie Charles Cros in Paris (diverses vegades), el Grand Prix de
l'Academie du Disque Lyrique, el premi Grammy, la Medalla d'Or del President de la República italiana,
el Diapason d'Or, el premi "Caecilia" de la Unió de la Premsa Musical Belga i el Premio della Critica
Discografica Italiana.
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