MÚSICS QUE PARTICIPEN EN LA V TROBADA DE
MOMA ORQUESTRA DE CAMBRA :
Violins:
-Ana Falcó (Vinaròs)
-Nuria Tomás( La sénia)
-Mar Sorlí (Benicarló)
-Paula Alonso(Tortosa)
-Alba Dobón (Benicarló)
-Anna Eroles (Tortosa)
-Laura Valls (Tortosa)

Violes:
-SantiagoRomero(Vinaròs)
-Alba Rubert (Vinaròs)
-Pau Garriga (Vinaròs)
-Dana Roda (Vinaròs)
-Carme Pons (Tortosa)
Violoncels:
-Jesús Valls (Amposta)
-Ricardo Rey (Vinaròs)

-Luna García (Càlig)
-Laia Reverté (La Sénia)
-Sinta Salvadó (Tortosa)
-Joan Rochet (Tortosa)
Contrabaix:
-Miguel Angel Luzárraga
(Vinaròs)
Director:
-Juanjo Bas Forner
(Vinaròs)

Concert

MoMa
Orquestra de
Cambra
a l'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona
1 d'Agost de 2013
a les 21:00 h.

Primer part.
Eine Kleine Nachtmusik Kv.525
“Petita serenata nocturna”

W.A.Mozart

-Allegro
-Andante
-Allegro
Dos melodies per a orquestra op.53

E.Grieg

-Norsk. “Norueg”
-Det Förste Möde. “La primera trobada”

Juanjo Bas Forner, director.
Actualment és director
d'ESMUVI Escola de Música de Vinaròs, de MoMa
Orquestra de Cambra, fundador de Vinaròs Ensemble i
professor al IES Jose Vilaplana de Vinaròs..Va realitzar els
seus estudis superiors de clarinet i composició, al C.S.M. de
València. És Llicenciat en direcció d'orquestra per la
A.B.R.S.M de Londres i ha realitzat cursos de direcció
d'orquestra i d'òpera per Espanya i Europa essent
seleccionat en importants concursos de direcció
d'orquestra. Va realitzar un màster de direcció d'orquestra a
l'ESMUC amb Jordi Mora. És també Diplomat en
educació musical Willems a Barcelona, Mestre d'Educació
Musical per la Universitat de València, Màster en Estètica i
Creativitat Musical per la Universitat de València i postgrau en gestió cultural per la Universitat Jaume I de
Castelló.

Segona Part:
Simple Symphony per a orquestra de corda

op.1

E.Britten

-Boisterous Bourrée. “Bourré Ruidosa”
-Playful Pizzicato. “Pizzicato Alegre”
-Sentimental Saraband. “Sarabanda sentimental”
-Frolicsome Finale. “Final enèrgic”

Kleine Suite “Petita Suite” per a orquestra op.1
-Präludium
-Intermezzoo
-Finale
Director: Juanjo Bas

C.Nielsen

MoMa Orquestra de Cambra uneix músics de corda del Montsià i del
Maestrat. Durant aquest cinc anys de vida de l'orquestra, hem donat experiència
musical, tant de forma solista com orquestral de qualitat a músics de les nostres
comarques i en concret de Vinaròs, Benicarló, La Sénia, Amposta, Tortosa i Sant
Mateu amb un repertori molt ampli i de creixent dificultat. A la vegada, hem fet
arribar la música clàssica als nostres pobles tant grans com petits del Montsià,
Maestrat i Matarranya amb molt d'èxit. També hem col·laborat amb altres
agrupacions musicals, sobretot corals de les nostres comarques. MoMa Orquestra
és cofundadora d'ESMUVI Escola de Música de Vinaròs ampliant així la seua
tasca formativa musical.
Aquesta és la cinquena trobada d'estiu de l'orquestra a l'alberg de l'ermita
de La Pietat d'Ulldecona.

