La Fundació ONCA organitza el concert de Nadal per
tancar les activitats de la temporada 2018
Andorra | 14-12-2018 | 14:26

La Fundació ONCA emparada pel Govern d?Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà informa que el
dia 15 de desembre, tindrà lloc el concert de Nadal, protagonitzat per joves músics del país,
dirigits per Jordi Coll, i organitzat sota l'aixopluc de la Jove Orquestra Nacional de Cambra
d?Andorra (JONCA) i l?estreta col·laboració de l?Institut de Música del Comú d?Andorra la
Vella. Amb aquesta actuació finalitza la temporada 2018 de la Fundació Orquestra Nacional
Clàssica d?Andorra, que ha suposat la celebració de 25 anys de música.
Amb el títol Sons de futur, Jordi Coll dirigirà 25 joves que actuaran en vuit formats de cambra, des
del duo fins al sextet, en una festa musical on els més joves en són els protagonistes. Per primera
vegada, s?incorporen alguns instruments que mai han participat en aquest cita, com és el cas del
clarinet i de l?acordió. El conjunt d?intèrprets, presentarà un total de nou obres.
Després de les sessions de treball efectuades els dies 1 i 2 de desembre, el violí de l?ONCA Jordi
Coll, que ha tutelat aquestes jornades de formació amb els joves músics, ressalta el gran interès i
l?excel·lent actitud de tots els músics que hi han participat.
El dissabte 15 de desembre, de 10 a 13.30 h, es duran a terme els darrers assajos parcials, i de
16.30 a 18.30 h serà el torn de l?assaig general. El concert s?estrenarà a les 19.30 h. Totes les
sessions seran dirigides per Jordi Coll a les instal·lacions del Consell General.
En l?organització d?aquest concert, la Fundació ONCA compta amb la col·laboració del Consell
General d?Andorra i de l?Institut de Música del Comú d?Andorra la Vella.
El concert, que és gratuït, tindrà lloc al vestíbul del Consell General, a les 19.30 h. Acte seguit,
s?oferirà un vernissatge per donar la benvinguda a les festes de Nadal
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