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XIX CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ: Cicle de música clàssica

Bases de la convocatòria per a la XIX edició

Convocatòria de selecció d’intèrprets pel cicle de Clàssica a Horta Guinardó per nous 
intèrprets: 

1. BASES: La convocatòria està oberta a totes les escoles de música i estudiants de música

2. TEMPORALITAT: Els concerts es realitzaran de dilluns a diumenge del 20 d’octubre al 30 
de  novembre del 2018.

3. TEMÀTICA 2018: Diàlegs insòlits
La història de la música, com la de qualsevol art, està plena de relacions entre creadors entre 
els que s’hi poden establir vincles de diferent tipus. Més enllà dels estils històrics  generals 
(barroc,  classicisme, romanticisme...), els compositors han establert lligams de molta mena: 
influència  directa, com seria el cas de Haydn i Beethoven, en el que el primer va ser el mestre 
del segon; influències estilístiques  en tota o en alguna obra en diferents períodes històrics, 
com per exemple els 24 Preludis i fugues de Xostakòvitch (s. XX) que són un  homenatge 
a The Wolltempierte Klavier de JS. Bach (barroc), relacions de profunda admiració, com 
 Mendelssohn i la recuperació de l’obra de J.S Bach en un moment en el que el compositor 
barroc no estava valorat, relacions familiars com Robert i Clara Shumann, o fins i tot relacions 
d’odi com Wagner i Bizet.

A la convocatòria es proposaria presentar una proposta que expliqui un vincle entre dos 
 compositors en qualsevol de les categories detallades anteriorment.

4. DURADA: Com a màxim, 15 minuts. 

5. PROPOSTES. S’han d’entregar al mail classicahg@gmail.com abans del 30 d’abril 
 aportant: 

Títol de la formació
Nom dels músics i DNI
Nombre de músics
Indicar si provenen d’alguna escola
Programa 
Durada 
Dades de contacte 



Què és Clàssica Horta-Guinardó?

Clàssica Horta-Guinardó és un cicle de 
 música clàssica organitzat pel  Districte 
d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de 
 Barcelona. Any rere any, oferim un  cicle 
de concerts de música clàssica i altres 
 activitats complementàries a Bibliote-
ques, Centres Cívics, Casals i altres equi-
paments de forma gratuïta. 

@classicahg

Clàssica a Horta-Guinardó

classicahg

Per a més informació: info@classicahg.cat

classicahg.cat


