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Programa

Manuel de Falla 75/95
75 anos da morte de Manuel de Falla e 95 sobre a 
estreia do seu Concerto

Béla Kovács (1937 – )
Homenaje a M. de Falla (1994) (clarinete)

Jesús de Monasterio (Cantabria, 1836 – 1903)
Sierra Morena (1877) (violino – piano)

Benjamin Britten (1913 – 1976)
Níobe (Metamorfosis nº 3) (1951) (oboé)

Tomás Marco (1942 – )
Rubayats (2008) (flauta – oboé – clarinete – violoncelo)

Benjamin Britten (1913 – 1976)
Reveille [passacaglia] (1937) (violino – piano)

Claude Debussy (1913 – 1976)
Syrinx (1913) (flauta)

Manuel de Falla (1876 – 1946) (Suite Popular Española, 
selección) (1914) (arr. Paul Kochanski)
El paño moruno – Nana – Asturiana – Jota (violino – 
piano)

Miguel Ángel Samperio (Cantabria, 1936 – 2000)
Canción vasca (Zer dire gure egunak) (1982) (violoncelo 
– piano)

Manuel de Falla (1876 – 1946)
Concerto (1926) (flauta – oboé – clarinete – violino – 
violoncelo – piano)
Allegro – Lento – Vivace

Ficha Artística

Esteban Sanz Vélez, direção musical
Silvia Carrera Hondal, piano
Daniel García Gamaza, violino
Alberto Gorrochategui Blanco, violoncelo
Isabel López Sáiz, oboé
Lara Manzano Gómez, flauta
Andrés Pueyo López, clarinete

Co-produção:

Patrocínio:

Mecenas



Biografias

Ensemble Instrumental da Cantábria

Após algumas incursões anteriores (“Compositores 
Monográficos da Cantábria” em 2016, “Integral de 
las Sequenzas de Luciano Berio” em 2017…), nasceu o 
Conjunto Instrumental da Cantábria (ENSEIC) em 2018. 
É um grupo polivalente e versátil capaz de enfrentar o 
repertório camerístico mais exigente dos séculos XX e 
XXI sem abrir mão de incursões em outras épocas que 
complementam suas propostas. O grupo é composto 
por jovens, homens e mulheres, formados nas escolas 
de música da Cantábria que aperfeiçoaram os seus 
estudos nos melhores centros europeus, graças a bolsas 
da Fundação Botín e da Comunidade da Cantábria. São, 
portanto, músicos do mais alto nível técnico e musical, 
que têm o objetivo de promover a música recém-criada, 
aproximando-a, nas suas diferentes facetas artísticas 
multidisciplinares contemporâneas, para amadores, 
estudantes, professores e público em geral, promovendo 
a disseminação, criação e pesquisa artística musical 
em todas as suas áreas. A configuração heterogénea 
do grupo dá-lhe uma grande capacidade de combinar 
modelos instrumentais, permitindo o estudo e 
interpretação de um repertório muito versátil.

Em 2019 trabalhou nos projetos Do século XX ao XXI, 
apresentados no Centro Botín de Santander no dia 4 de 
março (com um espetáculo para famílias no dia anterior), 
e na Bebe(é) música!, oficina de concertos voltada para 
bebés de 0 a 3 anos de idade. Após a estreia de La 
Carpintera Poeta, um trabalho para todos os públicos 
apresentados nas Primaveras Musicais de Laredo em 4 
de maio, participará do Festival Internacional Santander 
(FIS) no dia 13 de agosto com um programa chamado 
Sons Emergidos na Cantábria que alternará obras de 
concertos escritas por autores cántabros nos últimos 30 
anos com músicas populares extraídas do Cancioneiro 
Popular da Província de Santander do grande folclorista 
Sixto Córdova. Dois dos seus projetos atuais são a 
participação no Festival de Música de Três Cantos 
(Madrid) e nos Festivais Cistermúsica e Estoril-Lisboa, 
pela primeira vez em Portugal.

Esteban Sanz Vélez

Compositor, diretor, pedagogo e musicólogo de longa 
história. Graduado em Solfejo, Piano, Composição e 
Regência de Orquestra pelo Conservatório Real de Música 
de Madrid. Mestrado em Educação Emocional, Social e 
Criatividade (EDESC) pela Universidade da Cantábria. 
Estudou com Antón García Abril, Román Alís, Enrique 
García Asensio, etc., aperfeiçoando-se com Antoni Ros 
Marbá, Aldo Ceccato, Helmut Rillyng, Martin Schmidt, 
etc. Estreou inúmeros trabalhos e recebeu diversos 
prémios e encomendas (Fundação J. March, Fundação 
Botín, Festival Internacional Santander, Palácio do 
Festival, Competições Corais…). Fundador e diretor (1996 
- 2010) do Coro Lírico da Cantábria/Coro das Estações 
Líricas do Palácio de Festivais de Santander. Autor de 
trabalhos musicológicos (Antologia Coral Cántabra, 
2003; Repertório Coral Popular da Cantábria, 2010; etc.), 
e palestrante regular, professor de cursos de música 
coral e júri de concursos de composição e interpretação. 
Foi coordenador do Centro de Documentação e 
Pesquisa musical da Cantábria (2008 - 2012). Desde 
2012 é Especialista em Música na Área de Educação da 
Fundação Botín, projetando programas pedagógicos 
como o El Coro de las Emociones, publicado em 2015 
e que é implementado desde a infância até o ensino 
médio em cerca de 200 centros educacionais em toda a 
Espanha (Cantabria, La Rioja, Navarra, Madrid, Castilla 
y León, Galícia, Múrcia... cerca de 100 mil alunos), além 
do Coral Amigos do Centro Botín, concertos educativos, 
ateliers de criatividade musical, formação de professores, 
etc. É Prémio Coralia (2012) e Discantus (2017), além de 
Diapasón de Oro (2013), distinções concedidas a pessoas 
de notável contribuição no campo da música cantábrica 
e coral nacional, respetivamente. Apresenta-se pela 
primeira vez em Portugal.

Consulte a programação completa em www.cistermusica.com

É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais do festival.


