Clarinetista Iva Barbosa apresenta
obras de Brahms e Pesson em Évora
de Alcobaça e Maiorga
06 de Junho de 2011
Igrejas do Concelho de Alcobaça acolhem Concertos da
Vencedora do XII Concurso de Interpretação do Estoril
A clarinetista Iva Barbosa,vencedora do XII Concurso de Interpretação do Estoril, vai apresentar-se durante o
próximo fim-de-semana do Cistermúsica 2011 em duas igrejas do Concelho de Alcobaça acompanhada de um
Quarteto de Cordas e com um programa que incluirá obras dos compositores J. Brahms e G. Pesson – actuações
que comprovam, mais uma vez, a forte tradição de descentralização do Festival, facto que na actual edição volta
a ser uma das grandes apostas da organização.
Dia 10 de Junho, sexta-feira, pelas 18h00, na Igreja Matriz de Évora de Alcobaça e dia 11 de Junho, sábado, pelas
18h00, na Capela de São Lourenço na Maiorga, aquela que é uma das clarinetistas portuguesas mais destacadas
da sua geração e detentora de alguns dos prémios nacionais mais importantes, bem como de várias distinções
internacionais, recebe Carta Branca para um concerto onde interpretará peças de dois dos mais celebrados
compositores universais. “Quinteto para clarinete em si menor” de J. Brahms e “Nebenstuck” de G. Pesson.
Também no dia 11 de Junho, sábado, o Cistermúsica 2011 estreia o Cîsterdança, a sua mais recente secção e uma
das novidades previstas para este ano que torna a ir de encontro à tendência multidisciplinar que o Festival tem
revelado e promovido durante os últimos anos, através do Espectáculo de Final de Ano da Academia de Dança de
Alcobaça que se realizará no Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro, pelas 15h00 (Cursos de Iniciação e
Livres) e 21h30 (Curso Básico de Dança).

Os nossos sinceros cumprimentos,
Academia de Música de Alcobaça
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