
Benvinguda
L'Associació d'amics de la música de la Colònia de Sant Pere té el plaer de convidar-vos un
any més a aquest cicle tan especial que és la Setmana de música antiga de la Colònia.
Enguany la Setmana acull l'agrupació Teatre Instrumental (Barcelona) per fer una
residència entre nosaltres. Ells seran els qui ompliran el gruix de concerts, ja sia en format
de cambra o simfònic. Aixímateix, volem començar un projecte pedagògic que es basa en la
iinteracció entre els artistes convidats de la Setmana amb els joves músics d'aquí. És en
aquest sentit que donam una especial benvinguda als alumnes de l'Escola Municipal de
Música d'Artà que prepararan el concert de dia 26 de juliol conjuntament amb els
professors de l'orquestra.
Amics de la música de la Colònia de Sant Pere vol agraïr les institucions (Ajuntament
d'Artà, Institut d'Estudis Baleàrics, etc) i els empresaris de la Colònia i Artà el suport amb
què han fet possible aquest cicle. A tots, moltes gràcies!

22 de juliol 2014 Església de la Colònia de Sant Pere, 21h

1.“Ballo della Baaaglia” Bernardo Storace
(ca.1664)
2.“Ricercar arioso I” Andrea Gabrieli
(ca.1532-1585)
3.“Epitaa de Seikilos” Improvisació Miquel Bennàssar
((Datat entre el 200 a.C i 100 d.C.) (1964)
4.“Praeludium Ex C” BuxWV 137 Dietrich Buxtehude
(Preludi – Fuga - Ciacona) (ca.1637-1707)
5.“Passacaglia Ex d” BuxWV 161
6.“Bolero de Concert Op.166”[1865] Louis J.A. Lefébure-Wély
(1817-1869)
7.“Wenn wir in höchsten Nöten sein” BWV 641 Johann Sebastian Bach
((Quan ens trobam angoixats) (1685-1750)
8.“Toccata”BWV 566
(Toccata - Fuga I - Toccata - Fuga II)

Miquel Bennàssar, orgue

El 1992 obté el diploma superior de concertista d’orgue 
(Solistendiplom) a la Musik-Akademie der Stadt Basel (Suïssa) 
i el 1993 el superior de música antiga (Renaixement iBarroc) en 
l’especialitat d’instruments històrics de tecla a l’Schola Cantorum 
Basiliensis en la classe d'orgue de Jean-Claude Zehnder.
DDes de 1981 a 2010 ha estat l’organista titular de l’orgue històric 
Caymari (1717) de l’església parroquial de sa Pobla i actualment
n'és el seu conservador. Ha donat concerts als festivals d’orgues 
històrics més rellevants d’Europa. A més és reclamat sovint per a
impartir cursets sobre la interpretació de la música Ibèrica del 
Renaixement i Barroc tant a l’estranger com també a grups 
d’organistes que visiten els orgues històrics mallorquins.
DDes de desembre de 2006 és el director artístic del Cicle “Els 
Matins de l’Orgue/Música i Mercat” que es duu a terme tots els
dissabtes durant l’any al nou orgue de l’església de Sant Bartomeu 
d’Alaró (Mallorca).

23 de juliol de 2014, Ses Minyones, 20.30h

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1. Divertiment en mi bemoll major KV 113
2. Quartet en re menor Kv. 421
3. Arranjaments d’àries per a octet de vents.
Joseph Haydn (1732-1809)
4.4.Nocturn nº 4 per el Rei de Nàpols, en do major, Hob.II:31
Allegro
Adagio
Finale – Presto

Agrupacions de cambra de El Teatre Instrumental
Violins: Meritxell Genís, Cèlia Raspall (1), Òria Palau, 
Borja Mascaró (2).
VVioles: Arabela Fernández (1,4), Núria Pujolràs (2,4)
Violoncels: Gabriel Hasenburger (1), Amat Santacana (2), 
Lena Torre (4).
Contrabaixos: Jan Fité (1,3), Oriol Casadevall (4).
Flautes: Gemma Goday i Camila Moukarzel.
Oboès: Guillermo Beltrán i Lucía Salgado
Clarinets: Carlos Cerrada i Joan Calabuig.
FFagots: Josep Casadellà i Pere Caselles.
Trompes: Alma Sarasola i Mª Antonia Riezu.

26 de juliol de 2014, Centre Cultural, 21h

Concert d'alumnes de la III Setmana de música antiga.
Programa a determinar.

27 de juliol de 2014, Teatre d'Artà, 20.30h

W.A. Mozart (1756-1791):
1.Ària de Sesto, "Parto, parto, ma tu ben mio" de La Clemenza di 
TTito, per a mezzosoprano, clarinet d'amore i orquestra.
Adagio-Allegro-Allegro assai
2.Concert per a Clarinet d’amore i orquestra KV622 en La Major
Allegro
Adagio
Rondó

Soprano: Montse Mozo
CClarinet d'amore: Lorenzo Coppola
Components de El Teatre Instrumental
Violins I: Oria Palau, Meritxell Genís, Margalida Gual, Borja 
Mascaró, DanielGarcía. Violins II: Eva Febrer, Cristina Altemir, 
Cèlia Raspall, Guya Martinini. Violes: Núria Pujolràs, Arabela 
Fernández. Violoncels: Lena Torre, Gabriel Hasenburger, Amat 
Santacana. Contrabaix: Oriol Casadevall, Jan Fité. 
OboOboès:Guillermo Beltrán, Lucía Salgado. Flautes: Gemma 
Goday, Camila Moukarzel. Fagots: Josep Casadellà, Pere Caselles. 
Trompes: Alma Sarasola, María AntoniaRiezu.

Text
It. Parto, ma tu ben mio,
Meco ritorna in pace;
Saro qual piu ti piace;
Quel che vorrai fato.
Guardami, e tuuo oblio,
E a E a vendicarti io volo;
A questo sguardo dolo
Da me si pensera.
Ah qual poter, oh Dei!
Donaste alla belta.

Cat. Ja me'n vaig, però tu, amor meu,
torna a estar en pau amb mi;
serà com tu vulguis;
faré tot el que tu vulguis.
Mira’m, i ho oblidaré tot,
I volaré a venjar-te;
SSols aquesta mirada teva
ocuparà els meus pensaments.
Oh! Quin poder, déus, vau concedir a la
bellesa!

Notes al programa:
El programa d’avui vol ser un viatge a través del Teatre de Mozart tot
enllaçant òpera i música instrumental amb ària i concert: dues 
formes totalment intercanviables que, a través dels instruments de 
l’època, ens explicaran les històries amagades que hi ha entre les 
notes, els gestos teatrals, les llàgrimes i els somriures…L'ària "Parto,
pparto" descriu el caràcter feble de Sesto: està enamorat de Vitellia
que a la vegada està enfadada amb l'emperador Titus ja que no l'ha 
escollida com a esposa. Sesto es deixa manipular per ella, que li 
demana de venjar-la i matar Titus. L'amor encega totalment Sesto, 
que és un adel amic de l'emperador, i fa que dubti, que es tiri enrera, 
que supliqui… plora i vol però a la vegada no vol fer el que li demana 
Vitellia, lluita amb la seva por i el seu sentiment d'amistat per l'amor 
que que sent per ella. Finalment guanya l’amor que sent i decideix dur a 
terme l'ordre de Vitellia. Mozart resol el problema d'una ària solista 
amb la presència a l'escenari de Vitellia tot donant un paper 
important al clarinet d'amore solista, que interpreta al mateix temps
l'actitud manipuladora de Vitellia i els intents de seducció i l'amor 
de Sesto.

25 de Juliol de 2014, Casal de colònies, 21h

J.N. Hummel (1778-1837):
1.Octet de vents, Partita en mi bemoll major
I. Allegro con Spirito
W.A. Mozart (1756-1791):
2.Adagio i Menuet en si bemoll major, per a dos violins i baix, 
KKV 266 (271f). 
Joseph Haydn (1732 – 1809):
3. Scoaish Songs (selecció) per a soprano, violí i violoncel.
O can you sew cushions
Mary's dream
Up in the morning early
O'er bogie
44.Trio per a clarinet d’amore, viola i violoncel (arranjament de 
moviments de trio per a baryton, viola i violoncel)
5.Divertiment nº 14, Hob II:11, Geburtstag
Presto
Andante "Mann und Weib"
Menuet i Trio
Tema: Moderato - 7 Variacions

LLorenzo Coppola, clarinet d'amore
Montse Mozo, soprano
Agrupacions de cambra de El Teatre Instrumental
Violins: Cristina Altemir (2), Daniel Garcia (2), Eva Febrer 
(3,5), Margalida Gual (5).
Violes: Núria Pujolràs.
Violoncels: Lena Torre (2), Amat Santacana (3, 4), 
GGabriel Hasenburger (5).
Contrabaixos: Jan Fité (1), Oriol Casadevall (5).
Flauta: Gemma Goday.
Oboè: Guillermo Beltrán (1, 5) i Lucía Salgado (1).
Clarinets: Carlos Cerrada i Joan Calabuig.
Fagots: Josep Casadellà i Pere Caselles.
Trompes: Alma Sarasola i Mª Antonia Riezu.




