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L’Associació dels Amics de la Música de Valls, fidel a la seva cita anual, torna 
a convocar-nos a les Nits de Clàssics, i amb aquesta ja són dotze tempora-
des. Enguany s’inaugura amb jazz tradicional, però continuarà amb interpre-
tacions rotundes com el Rèquiem, de Mozart, de manera que el classicisme 
que regeix aquestes celebracions musicals és, dins del programa, un ventall de riquesa també en 
els registres i estils.

La ciutat de Valls, i per extensió la comarca, té l’oportunitat de viure una de les millors experiències 
per a l’oïda i la maduració dels sentiments a través de la música en viu. Certament, l’oportunitat 
del directe afegeix, al mateix valor de la composició, el fet de la visualització dels intèrprets. Oïm i 
veiem, i això ens acosta a l’esperit del compositor i al talent de l’intèrpret.

Us invito a gaudir de l’experiència musical en unes nits clàssiques, tant per la música que se’ns brin-
da, com pel sentit d’universalitat que promouen aquests tipus de celebracions. Des de la Diputació 
donem suport a iniciatives culturals de quilòmetre zero. Aprofitem-ho!

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

Salutació



La ciutat té en l’Associació d’Amics de la Música de Valls una de les entitats 
més actives de la vida cultural vallenca. Els seus cicles, amb la temporada de 
Nits de Clàssics al capdavant, assoleixen cada any una major acollida i ressò 
i s’han consolidat com un dels referents que enriqueixen la programació cul-
tural estable als Teatres de Valls.

A més, l’activitat de l’associació destaca per la seva diversitat, amb conferències, col·loquis o audi-
cions, que són sempre obertes a tothom, contribuint així a la vida del món educatiu, artístic i social 
de la ciutat i a l’expansió entre la població de la cultura musical. La llarga i centenària tradició coral 
vallenca són una prova de l’arrelament que sempre ha tingut la música a la nostra ciutat, com tam-
bé ho és l’excel·lent activitat formativa de l’Escola Municipal de Música que rep el nom del vallenc 
il·lustre i compositor universal Robert Gerhard. En aquest sentit, tots els que formeu part dels Amics 
de la Música, sou abanderats i reforceu l’estima històrica que la ciutat ha tingut sempre per la música 
i la capitalitat de Valls com a referent cultural del país.

Des d’aquestes línies, vull expressar en nom meu i de la ciutat, l’agraïment i felicitació a tots els 
membres de l’Associació dels Amics de la Música de Valls, així com a totes les entitats, empreses 
i institucions que col·laboren amb la gran tasca desenvolupada a favor de la ciutat, de la cultura i, 
molt especialment, de la música.

Albert Batet i Canadell
Alcalde de Valls

Valls, ciutat amiga de la música



Diversitat musical a Nits de Clàssics!
La diversitat musical guia la temporada 2017-2018 de l’Associació Amics de la Música de Valls – JJMM de l’Alt Camp, al 
Teatre Principal. Dinou concerts molt diferents integren la dotzena temporada del cicle Nits de Clàssics. En aquest pro-
grama els presentem la nova proposta guiada, un cop més, per l’esperit de la diversitat musical. L’objectiu és arribar a tot 
tipus de públics amb música de diferents gèneres, èpoques i estils. Els diferents programes inclouen destacades obres 
d’autors com ara Bach, Mozart, Donizetti, Mendelssohn, Brahms o Montsalvatge, entre altres i, a més, jazz i músiques 
d’origen ètnic. 
La novetat aquest any és que el públic podrà triar una de les obres que s’interpretaran durant el primer concert.
El calendari de programació previst és, com en la temporada anterior, oferir dos concerts cada mes, prioritàriament el di-
jous i al Teatre Principal a 2/4 de 9 del vespre. Un altre dels canvis és que la temporada 2017-2018 comença el dijous 21 de 
setembre i acaba el 21 de juny. El motiu de començar unes setmanes abans ha estat per aprofitar l’oportunitat d’un concert 
de jazz clàssic amb la presència, només per a aquesta data, del pianista nord-americà,  Michael Kanan,  reconegut entre els 
millors pianistes d’aquesta especialitat. Hem considerat que per la qualitat de l’intèrpret calia aprofitar la ocasió, i així els 
amants del jazz i la música en general en podran gaudir.  D’altra banda, el cicle manté l’alternança dels diferents formats: 
solistes instrumentals, orquestra i cors   (Rèquiem de Mozart) òpera, grups de cambra i  solistes vocals, entre d’altres, per 
oferir al públic una campanya de concerts amb una programació amb qualitat més selectiva, variada i atractiva. 
Pel que fa als abonaments i a les entrades, es mantenen els preus assequibles d’anys anteriors amb la possibilitat de des-
comptes per a jubilats i abonaments i entrades gratuïtes per a joves i aturats.
Una vegada més el suport institucional, la implicació del teixit cultural de la ciutat i la gran assistència de públic, tant de la 
nostra ciutat com de ciutats veïnes, han tornat a esdevenir protagonistes de la nova temporada de Nits de Clàssics. 
Ara comença la dotzena temporada amb l’objectiu que el públic i les entitats continuïn sent el motor d’aquest projecte 
cultural per a la nostra ciutat. Un projecte de cultura musical que pretén entreteixir un cicle de concerts de tots i per a tots, 
amb un programa d’activitats complementàries amb entitats locals i comarcals.



Setembre Guillem Arnedo Band & Celeste Alías Dijous, 21 a les 20.30 h Jazz

Octubre Angelo Villani Dijous, 12 a les 18.00 h Piano
 Quatuor Morphing Dijous, 26 a les 20.30 h Quartet  saxofons

Novembre Requiem  W.A. Mozart Dimecres, 1 a les 18.00 h Cor i orquestra
 Duo Miró Dijous, 23 a les 20.30 h Cello i piano

Desembre Roberto Devereux Dijous, 14 a les 20.30 h Òpera Exprés
 Concert de Nadal Dijous, 21 a les 20.30 h Veu i piano
 Concert d’Any Nou.  Valsos de Strauss (*) Divendres, 29 a les 20.30 h Orchestra i ballet

Gener Tarraco Ensemble Dijous, 11 a les 20.30 h Quintet de Cambra

Febrer Òpera i Sarsuela Dijous, 8 a les 20.30 h Soprano, tenor, piano
 D’EST A OEST: Música global Dijous, 22 a les 20.30 h Quintet Montsant

Març Mitchelle Francis Cook Dijous, 8 a les 20.30 h Concert líric
 Elina Sitnikova Dijous, 15 a les 20.30 h Violí i piano
 Pregó Setmana Santa  (**) Divendres 23 a les 20.00 h Cor URV

Abril Homenatge a Emili Vendrell Dijous, 5 a les 20.30 h Roger Padullès
 Cafè concert Dijous, 19 a les 20.30 h

Maig Duo Gosmann i Supinova Divendres, 4 a les 20.30 h Violí i piano
 Soul, Jazz i Blues Dijous, 17 a les 20.30 h Víctor Branch

(*) Centre Cultural Municipal     (**) Església de Sant Joan

Calendari 2017 - 2018



DIJOUS, 21 DE SETEMBRE
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

CONCERT  INAUGURAL
CONCERT DE JAZZ
El pianista de jazz Michael Kanan,
reconegut internacionalment, oriünd de 
Boston  i resident a Brooklin, amb la
Guillem Arnedo Band & Celeste Alías, 
seran els intèrprets del concert inaugural  
del curs 2017-2918. Ens oferiran un
concert de jazz on presenten el seu segon 
àlbum, Let’s Sing Oscar Hammerstein II,
sobre els musicals que O. Hammerstein II 
va escriure juntament amb R. Rodgers i
J. Kern. En aquest concert interpretaran 
peces seleccionades dels musicals
Showboat, South Pacific, Oklahoma! i The 
King and I. L’energia del grup gira entorn 
del text i la melodia magistralment
interpretada per la reconeguda cantant 
Celeste Alías, deixant els espais justos per 
a la improvisació, sempre entesa com a 
part orgànica del tema.

ARNEDO BAND & CELESTE ALÍAS

MICHAEL KANAN

ANGELO VILLANI

QUATUOR  MORPHING

ORQUESTRA I COR CAMERATA EDUARD TOLDRÀ



DIJOUS, 12 D’OCTUBRE
A les 18.00 h
Teatre Principal de Valls

EXPRESSIÓ I VIRTUOSISME
Concert de piano
El cèlebre pianista italo-australià Angelo 
Villani és considerat universalment com 
un dels grans pianistes romàntics de 
l’època. Els crítics l’han comparat amb  
Pollini, Serkin, situant-te’l en el cercle 
d’elit de pianistes virtuosos que no
dubten a assumir riscos. En la seva 
presentació a Nits de Clàssics, ens oferirà 
música de  Grieg, Brahms, Litz i Wagner.
Actualment resideix a Londres.

“Un artista amb visió original, creativa i 
convincent”.  Nikolai Demidenko
“Angelo impressionant juga amb convic-
ció i intensitat”.  Benjamin Grosvenor
“Una raresa: un veritable romàntic” 
i “sense por a explorar els límits de 
l’expressió, el to i el virtuosisme”. 
Dr. Kevin Bazzana.

DIJOUS, 26 D’OCTUBRE
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

QUATUOR  MORPHING
Quartet de saxofons
Primer premi 2014 del Concurs Paper de Música
La complicitat musical d’aquests músics 
de cambra està al servei d’un programa 
eclèctic i ambiciós: Mendelssohn i Grieg 
juntament amb Ligeti i Tanada passant 
per Piazzola i Mike Mower. Del barroc al 
romanticisme i fins al tango contempo-
rani, l’espectador surt del concert amb 
l’alegria de descobrir els nous i originals 
sons dels instruments de Mr. Sax. El 
quartet Morphing també va guanyar el 
primer premi en el Concurs International 
de Musique de Chambre d’Illzach. L’any 
2013 van ser els llorejats de la fundació 
Banc Popular i Cziffra.

Ravel, Quartet Opus 35 en Fa Major                                 
Mendelssohn, Quartet Opus 81                                                    
Granados, Danses espanyoles                                             
Escaich, Tango virtuoso                                                   
Piazzolla, Historia del tango      

DIMECRES, 1 DE NOVEMBRE
A les 18.00 h
Teatre Principal de Valls

REQUIEM W.A. MOZART
Orquestra i cor Camerata Eduard Toldrà
Xavier Puig, Director
La Messa da Rèquiem, en re menor, KV 
626 de W. A. Mozart, obra mestra de 
l’expressió més profunda del dolor
d’un home genial que no va
poder acabar la seva partitura,
és la peça sacra més interpretada,
reverenciada i mitificada de la
història sonora d’Occident.
Es tracta de la dinovena i última missa 
escrita per Mozart. Mozart va morir
l’any 1791; el compositor Franz Xaver 
Süssmayr, deixeble seu, l’acabà
i el propi autor, ja malalt, li donà
nombroses indicacions per fer-ho.

La música a Nits de Clàssics és diversa,



DUO MIRÓ ROBERTO DEVEREUX

CARMEN ACOSTA

DARRYL TAYLOR
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DIJOUS, 23 DE NOVEMBRE
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

DUO MIRÓ
Marta Mulero, violoncel
Medir Bonachi, piano
El Duo Miró es forma amb la intenció 
d’oferir música de cambra marcada per 
l’elegància i el bon gust. El seu repertori 
abraça des del barroc fins a la música 
contemporània, passant pel classicisme 
i el romanticisme, entre d’altres. Han 
estat guardonats amb el primer premi 
en el XIX Concurs Arjau de Barcelona, i 
després de l’èxit del seu primer disc Duo 
Miró, live, estan treballant en un nou 
projecte discogràfic.es

Bonachi/Mulero,  Introducció                                                                           
Debussy, Sonata en re menor per a piano 
i violoncel                           
Bonachi/Mulero, Intermezzo                                                                             
Prokofiev, Sonata en DO Major Opus 119   
Bonachi/Mulero, Finale                                               

DIJOUS, 14  DE DESEMBRE
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

ROBERTO DEVEREUX
Òpera de Gaetano Donizetti
Òpera exprés és un nou format de con-
cert líric semi-escenificat que consisteix 
en una selecció dels millors fragments 
de l’òpera escollida, per a veus i acom-
panyament de piano. Consta de sobretí-
tols per garantir la comprensió, i també 
d’un presentador que explica l’obra i 
posa en valor les seves característiques 
musicals.

Subtitulada en català
Elisabetta, reina d’Anglaterra:                
Ximena Agurto, soprano 
Sara, duquessa de Nottingham:              
Laura Vila, mezzosoprano  
Roberto Devereux, comte d’Essex:        
Marc Sala, tenor 
El duc de Nottingham:                              
Carles Daza, baríton 
Pianista: Viviana Salisi

DIJOUS, 21 DE DESEMBRE
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

CONCERT DE NADAL
Darryl Taylor, contratenor
Carmen Acosta, soprano
Miguel Ángel Dionis, piano
Proposta del concurs
Paper de Música de Capellades
Les actuacions de Darryl Taylor
han estat destacades pel seu art i
autoritat convincents. La seva és una 
carrera internacional destacada per ac-
tuacions de cançó d’art, òpera
i oratori. El seu repertori s’estén
des de Bach fins a Britten i arriba
més enllà.

Obres de: Henry Purcell, Georg
Friedrich Händel, Christoph Willibald 
Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart,
Benjamin Britten i William Grant Still.

. . . majoritàriament clàssica,



DIJOUS, 11 DE GENER
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

TARRACO ENSEMBLE
Quintet de corda i piano
Tàrraco Ensemble és una nova
formació de música de cambra
creada al Camp de Tarragona per
músics de la zona que pretén aportar
al panorama cultural de casa nostra una 
nova proposta de música de cambra
de qualitat, amb programacions
divulgatives i de mitjà format que 
aproparan la música culta al gran públic. 
Integrat per dos violins, viola, violoncel
i piano que, per separat i conjuntament, 
han actuat per Europa i Amèrica,
aconseguint grans èxits i assolint
un altíssim nivell artístic.

Albert Rodríguez, violí 
Laura Gené, violí
Elena Martínez Paz, viola
Nico Cobo, violoncel
Medir Bonachi, piano

. . . amb petites espurnes de piano i cant coral.
DIJOUS 8 DE FEBRER
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

VETLLADA LÍRICA
SARA BAÑERAS, soprano
JESÚS PIÑEIRO, tenor
BERTA BRULL, piano
La sarsuela i l’òpera seran les protago-
nistes del concert que pretén apropar el 
gènere líric a Nits de Clàssics. La bellesa 
de la lírica arriba a través d’un recorre-
gut per la història del gènere escènic a 
Europa durant el segle XIX, des d’àries 
de Mozart fins a arribar a les aclamades 
àries de Puccini. Sense oblidar el gènere 
líric espanyol, la sarsuela, que es podrà 
escoltar a través d’una selecció de ro-
mances dels compositors més destacats.

Interpretaran obres de Rossini,
Donizetti, Bellini, Puccini, Moreno
Torroba, Martinez Valls, Granados,
Toldrà, Mompou i Ribas.

DIJOUS, 22 DE FEBRER
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

De l’Est a l’Oest: Música global
QUINTET MONTSANT corda i 
percussió amb regust ètnic
El Quintet Montsant és un
projecte creat per destacats músics 
d’arrels majoritàriament tarragonines, 
que rere una àmplia i dilatada
trajectòria orquestral, de cambra
i en el camp de les noves músiques
senten la necessitat de fer
música junts. La idea del grup
és abordar el repertori
contemporani creat o arranjat
per a quartet de corda i
percussió (frame drums) oferint
als espectadors una col·lecció
de músiques tacades per la
influència ètnica.
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JESÚS PIÑEIRO SARA BAÑERAS

QUINTET MONTSANT



CORAL UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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DIENDRES, 23 DE MARÇ
A les 20.00 h
Església de Sant Joan de Valls

Pregó de Setmana Santa
Coral Universitat Rovira i Virgili
Montserrat Ríos Hevia, directora
Alan Blanch, piano
Organitzat conjuntament amb l’Agrupació 
de Confraries i Germandats de la Setmana 
Santa de Valls. Col·labora la Parròquia de 
Sant Joan Baptista de Valls.   
La Coral de la URV va ser fundada a la 
primeria de l’any 1991 per la seva actual 
directora Montserrat Ríos.
La coral ha interpretat moltes de les 
grans obres del repertori coral, entre 
altres, la Missa a doble cor de F. Martín, 
la Missa en Sol Major de F. Poulenc, els 
Rèquiems de Fauré, Duruflé i Mozart, les 
Passions segons Sant Mateu i Sant Joan 
de J. S. Bach, la Creació de Haydn, El 
Messies de Handel, la Novena simfonia 
de Beethoven, la Vuitena simfonia de G. 
Mahler, la Missa de Berlín d’A. Pärt, la 
Simfonia dels salms de Stravinsky, la Gran 
missa en do menor de Mozart, el Salm 42 
de Mendelssohn.

La lírica hi és present,
DIJOUS, 15 DE MARÇ
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

ELINA  SITNIKAVA
Elina Sitnikava, violí
Miguel Ángel Dionis, piano
Primer premi Concurs
Paper de Música 2016
La violinista Elina Sitnikava ens proposa 
un concert basat en diferents  moments 
ben contrastats de la història de la
música: l’esplendor de Brahms i el 
virtuosisme de Sarasate. I per fer-ho se 
serveix d’un recorregut per l’obra de  
Massanet, Elgar, Monti. L’acompanya en 
aquesta aventura sonora l’experimentat 
i versàtil Miquel Ángel Dionis.  El talent 
interpretatiu de la jove violinista lituana 
queda al servei d’aquest ventall de
compositors i dels seus diferents estils.   

Obres de Johannes Brahms, Jules
Massenet, Vittorio Monti, Henryk
Wieniawski, Edward Elgar i
Pablo de Sarasate.

DIJOUS, 8  DE MARÇ
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

L’UNIVERS  LÍRIC EN FEMENÍ
Michelle Francis Cook, soprano
Joan Manau Valor, piano
Michelle Francis Cook (Melbourne, Aus-
tràlia). La seva projecció com a cantant 
d’altíssim nivell comença el 2002 quan 
guanya el Melbourne Welsh Male Voice. 
Des de llavors aconsegueix premis i 
beques de l’Acclaim Awards (guanya-
dora els anys 2003, 2004, 2005 i 2010), 
de l’International Belvedere Compe-
tition in Vienna (candidata australiana 
semifinalista), de l’International Zandonai 
Singing Competition in Riva del Garda a 
Itàlia (finalista el 2004).

“La revelació de la vetllada ha estat Michelle 
Francis Cook. Amb una molt bonica i extensa  
tessitura i el complet control vocal que li 
permet un impecable fraseig que construeix, 
pas a pas; la seva dramàtica interpretació  ens 
recorda la noblesa del cant de la Tebaldi”

JOHN SLAVIN
The Age,  Melbourne (Austràlia)



DIJOUS, 5 D’ABRIL
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

Homenatge a Emili Vendrell
ROGER PADULLÉS, tenor
JOSEP SURINYAC, piano
Roger Padullés he obtingut
diferents reconeixements com ara
el segon premi al Concurs Internacional 
Francesc Viñas, així com el premi
Plácido Domingo (2009). El seu disc 
Mompou songs, interpretat amb el
pianista Iain Burnside i editat a Londres 
per Opus Arte, va rebre el premi
Enderrock 2015 al millor disc de
clàssica de l’any. Josep Surinyac ha estat 
guardonat en diversos concursos
nacionals i internacionals en les
modalitats de música de cambra i lied. 
Actualment és el pianista del Cor de 
Noies de l’Orfeó Català que dirigeix B. 
Reixach, i és professor de lied i de
música de cambra del Conservatori
Superior del Liceu i de l’ESMUC.

ROGER PADULLÉS

JOSEP SURINYACTobias Gossmann

VÍCTOR  BRANCH



DIJOUS, 26 D’ABRIL
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

CAFÈ  CONCERT
Organitzat i dirigit per
Miquel Larín, promotor del Concurs
Internacional de Cant Francesc Viñas, 
besnét del cèlebre tenor.

DIVENDRES, 4 DE MAIG
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

DUO GOSSMANN & SUPINOVA 
El prestigiós violinista Tobias
Gossmann abans director de
l’orquestra Camerata XXI amb la
pianista Julia Supinova interpretaran la 
Sonata per a violí en La Major de Cesar 
Franck com a eix central del repertori. 
Per començar el concert i acompanyar 
aquesta sonata, han escollit una obra de 
menor intensitat, però de gran bellesa, 
la Sonata per a violí en do menor Op. 45 
d’Eduard Grieg. 
La sonata de Franck atrau als oients 
al seu món intern i misteriós. El duo 
Gossmann i Supinova ofereix un concert 
de música de cambra que dóna prestigi
a tota la temporada.   

Edvard Grieg
Sonata en do menor Opus 45      

Cesar Franck
Sonata en La Major

DIJOUS, 17 DE MAIG
A les 20.30 h
Teatre Principal de Valls

SOUL, JAZZ i BLUES
VÍCTOR  BRANCH
Introspective Tour
Víctor Branch és tota una sorpresa en 
l’escena del soul i el blues de casa nostra. 
Aquest joveníssim cantant de veu impres-
sionant es mou damunt l’escenari amb 
un carisma impropi per a la seva edat. 
En el seus shows ofereix un repertori 
molt ampli i variat, un còctel de temes 
propis barrejats amb versions de clàs-
sics, en una mixtura que no deixa ningú 
indiferent. Èxits de Curtis Mayfield, Nina 
Simone, Billy Paul, Stevie Wonder o Amy 
Winehouse que fan ballar, cantar i gaudir 
tothom que assisteix a un concert de 
Victor Branch.

Victor Branch, veu · Jordi Paulí, saxo · 
Joan Matacas, trompeta · Carlus Ramió, 
baix · Jimmy Vidal, guitarra · Sergí Mir, 
bateria · Xevi Raurich, piano

. . . i també el jazz!



Els socis
Els socis conserven la mateixa localitat de la temporada 2016-2017.
En cas que desitgin canviar de localitat ho hauran de comunicar abans del 10 de setembre.

Com fer-se soci
No hi ha quota d’inscripció com a soci.
Per fer-se soci cal omplir la fitxa (annex), fent constar totes les seves dades i indicant el número de 
compte bancari.

Període d’abonament
Nous socis – abonats: a partir del dia 1 de juliol del 2017.

Tramitació de l’abonament
Us podeu inscriure com a nous socis omplint el full adjunt i enviant-te’l, via correu electrònic (amics-
musicavalls@tinet.cat) o per correu postal (Amics de la Música de Valls, C/Jaume Huguet, 10 -43800- 
Valls)

Modalitats de pagament
Es cobraran en el compte bancari.
Primer pagament: 1 de setembre  del 2017  (50 €)
Segon pagament: 1 de gener del 2018  (50 €)  
Tercer pagament: 1 d’abril del 2018  (50 €)
Devolucions i impagaments: un cop formalitzat l’abonament, l’ AMV en cap cas acceptarà ni 
anul·lacions ni devolucions.

Informació



http://webfacil.tinet.org/amicsmusicavalls            nitsdeclassics.blogspot.com.es            @nitsdeclassics             https://www.facebook.com/amicsdemusica.valls/

Abonament Jove
Per a joves de fins a 18 anys l’abonament és gratuït.
L’abonament és personal i intransferible, vàlid únicament per a la localitat abonada.
Període de sol·licitud: a partir del dia 1 de setembre si ho fan individualment. Si van acompanyats 
d’adults ho poden sol·licitar en la mateixa data d’aquests.      

Lliurament dels abonaments
Els carnets d’abonament estaran a disposició dels abonats a partir del dia 8 de setembre del 2017, a 
la taquilla del Teatre Principal, en l’horari habitual. 

Horari dels concerts
Els concerts de dijous comencen a les 20.30 hores (2/4 de 9 del vespre).
Els diumenges i festius a les 18.00 h 
Els concerts començaran puntualment i no es permetrà l’accés a la sala durant la interpretació d’una 
obra.

Venda d’entrades al públic
Des del dia 15 de setembre del 2017, per a tots els concerts de la temporada 2017-2018, a les taqui-
lles del Teatre Principal i a Ticketea   www.ticketea.com.
Els horaris de les taquilles es poden consultar a  www.valls.cat



Concert a benefici del menjador social La Taulada 
Divendres, 17 de novembre a les 20.30 h al Teatre Principal
Serà la presentació al públic de Valls del montblanquí Alexandre Amorós Korotkov,
conegut també per “Sasha”.
Alexandre Amorós Korotkov va néixer el gener del 2008 a l’illa de Fuerteventura. L’any següent, la família 
va tornar a Montblanc, municipi natal del seu pare, en Josep Maria, i el 2010, quan en Sasha tan sols tenia 2 
anys, començà a estudiar violí amb la reconeguda professora polonesa resident a Tarragona, Ivona Burzyns-
ka. Posteriorment, continuà els estudis a l’Escola Municipal de Música Josep Porter i Rovira de Montblanc, 
on actualment està cursant 4t de violí de la mà de Josep Maria Manresa i 4t de piano amb Montse Homs. 
Aquest curs 2016-2017 a estudiat violí al Conservatori de Vila-seca amb el mestre Josep Maria Ferrando 
on ha tret la nota més alta en l’examen de pas a grau 
professional. Ha estat incorporat com a component més 
jove de l’Orquestra Corelli, dirigida per Quim Miracle i 
composta per joves d’entre 12 i 16 anys. 
El curs passat Sasha Amorós va guanyar el primer premi, 
de la categoria per a infants fins a vuit anys, en el con-
curs de violí de la ciutat comtal organitzat per l’escola 
de música Sant Gregori. També ha guanyat el tercer 
premi de violí en la categoria de 9 a 11 anys en el Segon 
Concurs de Violí, a Barcelona el cap de setmana del 27 
i 28 de maig. El jurat estava format per Eva Graubin, 
presidenta Raquel Castro i Manel Valdivieso. 
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