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Entrada lliure
Obligatori seguir les mesures
preventives COVID-19

Solistes de l’AIMS
Guillaume Terrrail i Peter Thieman, violoncels
AIMS és l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, una acadèmia de referència internacional que des de
fa 19 anys acull a joves talents musicals extraordinaris de tota la comunitat europea, així com d'altres països
dels cinc continents.
El concert d’avui será ofert per Peter Thiemann, fundador i president de l’AIMS Fundació. Amb ell gaudirem
de l’art del violoncel·lista Guillaume Terrail, ajudant de solista de de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu
Peter Thiemann
Peter Thiemann és el creador de l’AIMS i actualment exerceix també de Director Artístic.
Es va formar com a violoncel·lista amb els professors Agnes Buntrock, Ferenc Míhaly, Martin Ostertag, Janos
Starker i Maurice Gendron. Des del 1987 fins al 2020 va ser violoncel solista de l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu a Barcelona. Des de 1987 és professor del Conservatori Superior de Música del Liceu,
Barcelona. Com a solista, membre de grups de cambra, solista d’orquestra i professor convidat d’universitats,
festivals i cursos especialitzats ha actuat arreu d’Europa, Amèrica del Nord i del Sud, Àsia i l’Orient Mig.
El 2005 a més s’incorpora al claustre de professors de la Fundació Barenboim-Said amb base a Ramallah
(Palestina). Creada pel pianista i director Israelià Daniel Barenboim i l’intel·lectual Palestí Edward Said la
Fundació promou activitats educatives i formatives en el camp de la música amb un missatge de pau, diàleg i
reconciliació a través de la música i de l’educació musical. Entre les activitats previstes per a les properes
temporades destaquen concerts incloent estrenes mundials de noves composicions, classes magistrals i
docències a Europa, EUA i Orient Mig.
Guillaume Terrail
Nascut a Lausana, Guillaume Terrail, és, des de setembre de 2016, violoncel assistent de solista de l'Orquestra
Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A més de la seva activitat com a músic d'orquestra, ofereix
nombrosos concerts com a solista i amb diverses formacions de música de cambra a tot Europa. Ha participat
en diversos festivals com el Festival Tibor Varga a Suïssa i el Festival Bac Credomatic a Costa Rica, on actua
amb el seu quartet de corda UceLi Quartet format per membres de l'Orquestra del Liceu. Forma part de Neroli
Trio i regularment ofereix concerts amb altres formacions, com la "Orquestra de Cambra de Barcelona", com
a violoncel solista o la "Art Symphony Ensemble". Des de l'any 2017, forma un duo amb la pianista Véronique
Werkle.
Guillaume Terrail és col·laborador habitual de l’AIMS Fundació i del seu programa AIMS SOCIAL.
PROGRAMA
Programa
Sonata en sol major
Andante
Adagio
Allegro prestissimo
Tema i variacions sobre un tema de “La Flauta Màgica”
Dúo op. 22 núm. 1
Allegro
Andantino
Allegro scherzoso
Tres àries d’òperes de les òperes Lucia di Lamermoor i Il Puritani
Suite op. 16
Andante grazioso
Gavotte
Scherzo
Largo espressivo
Marcia finale

Jean-Baptiste Barrière (1707 - 1747)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Friedrich August Kummer (1797 - 1879)

G. Donizetti (1797 - 1848)
i V. Bellini (1801 - 1835)
David Popper (1843 - 1913)

