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� ARTS ESCÈNIQUES | FÒRUM ABELLÓ VA PRESENTAR ‘EL DESVÁN DE LA SARSUELA’

� MOLLET DEL VALLÈS. El desván
de La Sarsuela ha omplert aquest
cap de setmana el Teatre
Municipal Can Gomà, amb una
antologia dels millors moments
dels diferents muntatges que ha
produït l’associació Fòrum Abelló. 
Durant dues hores es van repassar

clàssics de Cançó d'amor i de 
guerra, Luisa Fernanda i Gigantes
y Cabezudos, entre altres peces. El
nou muntatge antològic del Fòrum
Abelló, dirigit per Jordi González
Vergés i Peter i Diana Gadish, es
va presentar dissabte al vespre i
diumenge a la tarda. �

SESSIÓ
ANTOLÒGICA
DE SARSUELA

� MÚSICA | CICLE DE CAMBRA 

Duet de violí i guitarra
per recollir el folklore
d’arreu del món

El centre cultural La Marineta aco-
llirà divendres (21 h) el tercer con-
cert del cicle de música de cambra
que organitza cada any l’Escola
Municipal de Música.

En aquesta ocasió, el públic po-
drà escoltar la proposta de la violi-
nista i professora de l’Escola de
Música de Parets Heike Grafe i la
guitarrista Eva Sintes, professora
del centre molletà. Aquest duet de
corda poc freqüent oferirà una se-
lecció de temes de música culta
barrejada amb arrels tradicionals,
del folklore d’arreu del món.

Heike Grafe (Bilbao, 1973) ha
estudiat al Conservatori Superior
de Música de Barcelona i al Con-
servatori del Liceu. Ha estat solista

de l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers i ha col·laborat amb la Bar-
celona Simfonietta i l’Orquestra de

Cambra de l’Empordà, entre altres.
Eva Sintes (Maó, 1978) va estu-

diar al Conservatori de Badalona i
a l’Escola d’Arts Musicals Luthier.
L’any 2002 va acabar el Grau Su-
perio de Guitarra i ha rebut classes
magistrals de guitarristes com ara
Ignacio Rodes, Carles Trepat i Da-
vid Russell, entre altres. �

Eva Sintes i Heike Grafe, a La Marineta

Les dues joves són
professores de les
escoles de música
de Mollet i Parets

� MÚSICA

La JOCVO reuneix
200 alumnes al 
concert dels 10 anys
� La Jove Orquestra i Cor del
Vallès Oriental (JOCVO) celebra-
va fa dos diumenges el seu 10è ani-
versari, amb un concert a Ca
n’Arimon. Per al recital, els prop
de 200 alumnes de més d’una de-
sena d’escoles de la comarca van
comptar amb l’acompanyament
d’alguns dels primers músics que
van passar per la JOCVO. � UNA DÈCADA. Alguns dels primers ‘jocvos’ van participar-hi�A.S.

� MOLLET DEL VALLÈS
MONTSE ERAS




