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Temporada 
2017-2018

Christian 
Farroni
Concert per a flauta i piano

Fitxa artística

Christian Farroni, flauta
Maria Alonso-Allende, piano

Durada aproximada: 
60 minuts

Programa

· Francis Poulenc
  Sonata
  1. Allegretto Malincolico
  2. Cantilena: Assez Lent
  3. Presto Giocoso

· sergei ProkoFiev 
  Sonata en Re Op. 94
  1. Moderato
  2. Scherzo: Presto
  3. Andante
  4. Allegro con brio

· Benjamin goDarD
  Suite de trois morceaux, 
  Op. 116
  1. Allegretto
  2. Idylle
  3. Valse

· anDré jolivet
  Chant de Linos

Cicle 
Carles Riera

El concert

christian Farroni, un dels 
millors flautistes del moment 
i solista de l’oBc ens 
presenta, acompanyat per 
maria alonso-allende al 
piano, les dues sonates més 
importants del repertori de 
flauta, les del francès Poulenc 
i les del rus Prokofiev, a més 
de dues obres virtuosístiques 
dels francesos godard i 
jolivet.



Christian Farroni

christian Farroni és membre de 
l’orquestra simfònica de Barcelona i 
nacional de catalunya des de 2002 i 
professor de flauta en el conservatori 
superior del liceu des de 2008. nascut 
a itàlia l’any 1978, va formar-se a ginebra 
i a París amb m. larrieu i P. Y. artaud. 
Posteriorment va perfeccionar-se a 
l’escola superior de música de karlsruhe 
amb renate greiss-armin.

Ha rebut importants premis en els 
concursos internacionals de kobe 
(japó), cremona (itàlia), Primavera de 
Praga (txèquia) i en el maria canals de 
Barcelona. Ha format part de nombroses 
orquestres i ha estat dirigit per directors 
com P. Boulez, c. eschenbach, e. krivine, 
m. Perahia i m. rostropóvitx. és convidat 
regularment com a professor en els cur-
sos internacionals de cervera i astorga 
i en els encontres de la jove orquestra 
nacional de catalunya (jonc). 

Ha actuat amb diverses formacions de 
cambra per a joventuts musicals de 
catalunya, joventudes musicales de 
españa, la sgae, l’acc, en el cicle de 
cambra de l’auditori de Barcelona, el 
Festival mas i mas i, a madrid, per al 
cDmc i la Fundación canal.

Concert emmarcat en el cicle Carles Rie-
ra de l’Escola Municipal de Música Josep 
M. Ruera de Granollers.

Concert familiar 19 h

Edat recomanada: a partir de 6 anys
Durada: 30 minuts
entrada gratuïta

El virtuosisme de 
la flauta travessera
coneixerem una part del repertori de 
cambra més important per a flauta tra-
vessera, la seva sonoritat i els seus ma-
tisos, gràcies a un dels millors flautistes 
del moment: christian Farroni. l’acom-
panyarà al piano maria alonso-allende. 
amb aquest concert pedagògic es tanca 
la temporada 2017/2018 del cicle carles 
riera, un cicle de música de cambra 
organitzat per l’escola de música josep 
maria ruera.

Escolania de 
Montserrat
En commemoració del 80è aniversari 
del bombardeig de Granollers
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25/05
Recomanem

Organització i promoció: Amb el suport de:

Àrea de Cultura

Música 
per a la pau 
i la memòria
Últim concert de la temporada 
de l’OCGr
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www.teatreauditori
degranollers.cat

+6


