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Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà
Es tracta del nou projecte dels músics de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, després de
ressorgir de les cendres de l'antiga formació amb molt d'esforç i renovada energia.
Des de fa sis anys, l'orquestra ha passat a ser propietat dels seus membres, prenent aquests
la direcció artística i econòmica.
Malgrat les dificultats que l'assetgen en aquests temps tan soferts per a la cultura,
l'agrupació ha sabut mantenir una temporada de concerts clàssics que ha anat en
augment, sobretot des de l'arribada del seu nou director titular de La Rioja, Diego MiguelUrzanqui, i les col·laboracions amb la fundació Ressonance.
A pesar que el nou nom de l'orquestra (Orthemis: Orchestral and Theatrical
Miscellany) al·ludeix al seu vessant relacionat amb el teatre, la seva ànima és clàssica, per la
qual cosa els seus membres dediquen gran atenció a mantenir i cuidar una activitat regular
en aquest àmbit.
L'Orquestra de Cambra de l'Empordà celebra enguany el seu aniversari número trenta i ho fa
de la mà del seu nou director, amb un nou nom i nou projecte que pretén refinar la formació
i portar-la a un nivell de qualitat exquisida.
Violí I
Naeon Kim, Natalia Klimyshyn, Ignacio Lezcano, Cecília Burguera
Violí II
David Sanmartí, Sergi Ruíz, Tamara Caño
Viola
Mónica Cruzata, Tigran Yeritsyan
Violoncel
Queralt García, Carles Coll
Contrabaix
Dmitry Yaroslatsev
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Director
Diego Miguel -Urzanqui

PROJECTES
El seu repertori abasta des del barroc fins a la música contemporània, i és especialista en els
compositors catalans de l'últim segle i en música popular catalana, on es desenvolupa amb
naturalitat i té una reconeguda trajectòria.
Mentre compagina els programes més ortodoxos en sales de renom amb petites
actuacions en municipis de l'Empordà, la resta de Girona, Barcelona o França, ha
establert una sèrie de programes que aposten pel treball amb solistes com Elisabeth Sombart i
Pilar Guarné, amb els qui s'han realitzat concerts de Chopin i Mozart.
L'orquestra pretén fer-se un lloc entre les agrupacions de música de cambra espanyoles
professionals de renom, portant la música clàssica a tots els racons del país i establint un vincle
de confiança amb el públic.

04

MÁNAGER
Joan Costa
Orthemis- Nova Orquestra Cambra Empordà
t: (+ 34) 972 67 07 90
m: (+ 34) 629 847 777
e: orquestracambraemporda@gmail.com

AGRAÏMENTS

