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Dissabte, 11 de novembre de 2022. 20h 
Sala Montsalvatge 
Durada: 90 minuts 

Ute Lemper &  
Gio Symphonia
Ute Lemper, veu
GIO Symphonia
Francesc Prat, director
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Programa

Erwin Schulhoff (1894-1942)
Suite für Kammerorchester (1921)
Ragtime. Vals-Boston. Tango

Hanns Eisler (1898-1962)
Die Ballade vom Wasserad

Erwin Schulhoff
Suite für Kammerorchester
Shimmy. Step

Hanns Eisler
Ballade von der Judenhure “Marie Sanders”
Der Graben

Erwin Schulhoff
Suite für Kammerorchester
Jazz

Weimar-Suite
Music by Weill, Holländer, Spiolansky, Castucci, Scwabach, 
Gershwin and Ullman
arranged by Manfred Honetschläger

Producció: GIO Symphonia i Auditori de Girona  
amb la col·laboració de Temporada Alta

Coorganitzat amb:

Participar i tirar endavant aquest 
concert té per mi tres motivacions que 
el fan especial. En primer lloc, formar 
part de la programació de Temporada 
Alta i de l’Auditori de Girona és 
un honor i un privilegi perquè 
és considerat per mi i per la GIO 
Symphonia un festival de referència 
des de fa anys. 

En segon lloc, la proposta que 
presentem amb Ute Lemper ens dona 
l’oportunitat d’establir un diàleg 
musical amb una de les grans figures 
de la música dels darrers anys, que ha 
destacat pel seu estil i la seva estètica 
musical. 

I per últim, aquesta col·laboració 
ens permet seguir desenvolupant amb 
la GIO, en el millor marc possible i 
amb la millor companyia possible, la 
voluntat artística de construir relats 
musicals que conformin experiències i 
perspectives musicals noves o diferents 
per al nostre públic.

Francesc Prat, director
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La carrera d’Ute Lemper és àmplia i 
variada. Ha deixat empremta en escenaris, 
al cinema, en concerts i com a artista de 
grabació única de més de 30 CDs durant 
40 anys de carrera. Ha estat elogiada per 
les seves interpretacions de les Cançons 
de Berlín, les obres de Kurt Weill i Berthold 
Brecht i les Cançons de Marlene Dietrich, 
Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Jacques 
Prevert, Nino Rota, Astor Piazzolla, entre 
molts d’altres, així com les seves pròpies 
composicions i interpretacions en musicals 
i obres de teatre a Broadway, a París, a 
Berlin i al West End de Londres. 

Els seus concerts simfònics inclouen 
The Seven Deadly Sins, Songs from Kurt 
Weill, Songbook (Michael Nyman) i 

Songs from Weill, Piaf and Dietrich amb 
les orquestres simfòniques de Londres, 
Israel, Boston, Hollywood, San Francisco, 
Berlín, l’Orquestra Simfònica de la Ràdio 
de París, l’Orquestra Illusions (Bruno 
Fontaine) i la Michael Nymand Band. 
També ha aparegut a Folksongs amb 
l’Orquestra de Luciano Berio (Luciano 
Berio) i amb The Matrix Ensemble (Robert 
Ziegler) tot interpretant Berlin Cabaret 
Songs. Ha actuat amb les millors orquestres 
simfòniques del món, des de Buenos 
Aires fins a Sydney. És guanyadora d’un 
GRAMMY pel seu disc Paris Days/Berlin 
Nights i d’un premi Molière a la millor 
actriu principal per Cabaret.

Ute Lemper 

La GIO Symphonia és un projecte 
orquestral versàtil que, després de deu anys 
de trajectòria exitosa, ha iniciat una nova 
etapa sota la direcció artística de Francesc 
Prat, amb la voluntat de portar més enllà 
les experiències musicals convencionals 
apostant per viure experiències úniques i 
noves fórmules de presentar i programar 
els concerts. 

Al llarg d’aquests anys ha col·laborat 
amb artistes de prestigi nacionals i 
internacionals, grans noms de la clàssica 
com Nemanja Radulovic, Daniel Müller-
Schott, Valentina Lisitsa, Albert Guinovart, 
Xavier Sabata, Josep Carreras o Ainhoa 
Arteta. I amb projectes crossover al costat 
d’artistes com Monica Bellucci, Ute Lemper, 

Andrea Bocelli, la Fura dels Baus, Sílvia 
Pérez Cruz o Buika.

La GIO participa regularment amb els 
principals festivals del país com el Festival 
de Peralada, el Festival de Cap Roig, el 
Festival de la Porta Ferrada, el Festival 
Jardins de Pedralbes, el Grec, el Festival 
Cruïlla, el Portalblau i el Festival de la 
Cerdanya. I ha trepitjat teatres i auditoris 
tan destacats com l’Auditori de Barcelona, 
el Palau de la Música, el Liceu, el Teatro 
Real de Madrid o l’Auditori de Girona.

També ha format part de grans 
produccions i col·laboracions com Maestro, 
espectacle de música electrònica del 
Grup Flaix; El pop d’una nit d’estiu i l’Acte 
Institucional de la Diada del 2019 a la 

Gio Symphonia
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Plaça Sant Jaume. I d’enregistraments de 
música per a projectes audiovisuals entre 
els que destaquen les bandes sonores de 
reconeguts compositors com Marc Timón, 
Arnau Batallé i Ivan Torrent. I també 
per a l’empresa Really Slow Motion de 
Los Angeles o La Caixa, en campanyes 
promocionals del nostre territori.

A més de l’activitat concertística, a la 
GIO comptem amb un projecte pedagògic 
i social que col·labora amb campanyes 
solidàries i vetlla per fer arribar un projecte 
sòlid i de futur dins el panorama musical 
català, amb un equip de professionals tot 
darrere que té com a objectiu situar la GIO 
Symphonia com a una de les orquestres de 
prestigi del nostre país.

Francesc Prat Director d’orquestra i compositor format 
a l’Escolania de Montserrat, Conservatori 
de Barcelona i diplomat a la Musik-
Akademie der Stadt Basel (Composició) i a 
la Zürcher Hochschule der Künste (Direcció 
d’orquestra).

Treballa regularment amb la 
Sinfonieorchester Basel, la RTV Slovenia 
Symphony Orchestra, el conjunt BCN216, 
l’Orquestra Sinfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, l’Orquestra 
Nacional Clàssica d’Andorra i amb el 
conjunt Ö! Ensemble für Neue Musik 
de la qual n’és el principal director 
associat. Actualment és director artístic de 
l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca i 
de la Gio-Symphonia.

També ha treballat entre d’altres amb 
l’Essener Philharmoniker, Collegium 
Vocale Gent, Nederlands Kammerorkest, 
Real Filharmonia de Galicia i l’Orquesta 
Sinfónica de Madrid; i ha participat en 
festivals o events culturals tan diversos 
com el Festival de Lucerna, la Berlinale, 
la fira d’Art contemporani ARTBasel, Tuns 
Contemporans o el Sónar de Barcelona. En 
la temporada 20-21 ha debutat al Theater 
Basel dirigint “La flauta màgica”.

Ha estat assistent de la direcció musical 
del mestre Ivor Bolton al Teatro Real de 
Madrid (2014-2019) i del mestre Josep Pons 
al Gran Teatre del Liceu (2013-2016).

Com a compositor les seves obres 
han estat estrenades a Suïssa, Alemanya, 

Itàlia i Polònia. Destaca l’estrena de la 
seva primera òpera a Basilea l’any 2012. 
Darrerament ha estrenat al Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona el monodrama 
“Cállate”.
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Col·laboradors principals Mecenes

Mitjans col·laboradors

Patrons

Servei de bar: des d’una hora abans i 
fins una hora després del concert

Espai Calma: zona de recolliment durant 
els concerts per a persones amb alta 
sensibilitat acústica, lactància o qualsevol 
necessitat de recolliment sensorial.
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auditorigirona.org
girona.cat/cultura 

 @auditori_gi

 @AuditoriGirona

 @Auditoridegirona

 @auditori_gi


