Benvolguda, benvolgut,
El Dia Mundial del Piano se celebra el 88è dia de cada any. Es trià aquest dia pel fet que
el piano tradicional té 88 tecles. Enguany se celebra avui dissabte 28 de març i per aquest
motiu, diferents intèrprets i segells discogràfics han preparat actuacions especials que es
transmetran per internet.
Per unir-nos a la celebració, des de l'ACAF hem fet un recull d'alguns recursos musicals
que els diferents teatres i auditoris posen gratuïtament a l'abast dels amants de la música
clàssica, i que poden ajudar a descobrir compositors i obres que ens acompanyin en
aquests dies:

- ACTUACIONS AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL PIANO:
28 de març de 2020, 15:00 h: Pianistes del segell Deutsche Grammophon:
Intèrprets com ara Maria João Pires, Rudolf Buchbinder, Evgeny Kissin, Víkingur
Ólafsson, Jan Lisiecki, Joep Beving, Simon Ghraichy, Kit Armstrong i Daniil Trifonov
– uneixen les forces per celebrar el Dia Mundial del Piano amb actuacions en directe a
YouTube i Facebook.
Visita aquests enllaços: facebook i youtube
28 de març de 2020, 18:00 h: ‘Música a càrrec de 300 estranys’ estrena mundial amb
motiu del Dia Mundial del Piano
Visita: youtube

- EL LICEU A CASA:
Davant el confinament recomanat per les autoritats sanitàries i amb la intenció de seguir
apropant l’òpera, la música i la cultura a tots els ciutadans, el Gran Teatre del Liceu
habilita un ampli contingut audiovisual amb alguns dels èxits de les darreres temporades
sota el lema #ElLiceuaCasa.
Gràcies a la col·laboració amb el Teatro Real, algunes de les òperes programades en
aquests dos espais estaran disponibles de forma gratuïta a la plataforma digital My Opera
Player, registrant-se a l'enllaç www.myoperaplayer.com amb el codi OperaEnCasa.

- PALAU DIGITAL:
Palau Digital és l'extensió virtual i gratuïta de l’oferta del Palau de la Música Catalana
i l’Orfeó Català. Un espai amb enregistraments, conferències, masterclasses, trobades
amb artistes i continguts de divulgació musical i del nostre patrimoni.

A la secció de Concerts trobareu enregistraments en àudio o vídeo de concerts celebrats
al Palau de la Música Catalana. Una mostra de de les produccions destacades de la
programació del Palau i de la família coral de l’Orfeó Català.

- L'AUDITORI A CASA TEVA:
Cada vespre a les 20h, en el marc de la iniciativa Music of the day from Europe’s Concert
Halls, L'Auditori retransmet, de forma simultània i conjunta, un concert gratuït a la seva
pàgina de Facebook (s'hi pot accedir sense tenir compte d'usuari de Facebook).

- DIGITAL CONCERT HALL - ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE
BERLÍN:
L'Orquestra Filharmònica de Berlín (Berliner Philharmoniker) també ha tancat les
seves sales per als espectacles en directe, però ofereix accés gratuït durant un mes
a centenars dels seus concerts i documentals en el Digital Concert Hall. Per tal de tenirhi accés cal registrar-s'hi i bescanviar el xec-regal BERLINPHIL a la seva pàgina web.

- ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LONDRES:
A la seva pàgina web, la London Symphony Orchestra podeu trobar la programació
dels propers concerts del seu arxiu que cada diumenge i dijous envien al seu canal de
Youtube.

- UNA ÒPERA AL DIA A THE METROPOLITAN OPERA:
El Metropolitan Opera House és un teatre d’òpera situat a Broadway, a la ciutat de Nova
York. Cada dia, quan l'auditori és fosc, s'ofereix una representació de les sèries Live in
HD de forma gratuïta. Obteniu més informació sobre aquesta iniciativa i exploreu el
calendari dels propers esdeveniments.

Esperem que gaudiu d'aquesta celebració i descobriu noves músiques
i intèrprets.
Rep una salutació ben cordial.

