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25demaio-CírculodasAÍtês-20130h
Pragacamerata
Pavel Húla, director

MaÍtinsedrak'director

2Tdemaio-CírculodasAÍtes-20:30h
Banda Firharmónica de Luso
José Alberto Pina, director convidado

Cidade
de l-ugo

30 de maio - Círculo das Artes - 20:30 h
Jordi Savall, lira da gamba, viola da gamba e dirección

Maio - Xuão

Diálogos

2017

Ferrán Savall, voz e tiorba
David Mayoral, percusións
e improvisacións. De Oriente a Occidente e
do Vello ao Novo Mundo

3l

de maio- Capela deSta. María (CentÍad) - 20:30 h
Enrikê Solinís & Euskal Barrokensemble

Colores del sur
1 de xuõo - Círculo das Artes - 20:30 h
Sergei Yerokhin, piano
2 de xuõo - Casa do Saber da USC - 20:30 h

lris Azquinezer
Azul y jade
3 de xufio - Círculo das AÍtes - 19:3O h
Orquêstra dê Cámara da Sinfónica de Galicia
Massimo Spadano, director
Clara Jelihovschi Pana, soprano
A

Sinfonío númerc 4 de Mahler

xufio - Cír<ulo das Artes - 2O:3O h
ll Combattimento, orquestra barroca
Te I eman n & Te I em a n n (2 5 0 a n ive rsa ri o)
5 de

lV Festival lnternacional de Órgano
do Corpus Christi de Lugo*
1 6 de xufio - CatedÍal de Santa MaÍía - 20:45 h
Jacob Lorentzen, órgano

I 9 de xufio - Catedral de Santa MaÍía - 20:45 h
Fabio Ciofini e Giulio Mercati, órganos

22 de xuáo - lgÍexa de Santiago A Nova - 21 :00 h
Noemí Mazoy, soprano
Lidia Basterretxea, mezzosoprano
Eugenio María Fagiani, órgano
23 de xuffo - Catedral de Santa María -20245 h
Coro Solo Voces
Arturo Barba, órgano
* 0 FeÍival lnternacional
de Órgano do Corpus Christi eÍá
organizado polo (entro Eucarístico Lucense

27 dê maio - Músi(a na rúa. Das l2:00 ás 20:00 h
Concerto no Vello CárcêÍe ás 1 8:00 h
Música nas rúas a cargo do alumnado do
conservatorio e das escolas de música

Saúdo Festival de

XII' Seman:l
Dende hai case medio século, a cidadar

ineludible coa música clásica e barroca r
Música Cidade de Lugo, tradicionalment

Corpus Lucense. O festival celébrase n
Corpus, unha Íestividade moi sentida e i
da nosa cidade, recoriecida como Festa

Organiza
Concellería de Cultura, Turismo' Xuventude e Promoción da Lingua
do Concello de Lugo

que Lugo ten un protagonismo moi des

Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sac
Colabora

Con 45 anos de vida, poucos eventos c
de Lugo poden presumir dunha traxecto

Deputación Provincial de Lugo
Centro Eucarístico Lucense Diócesis de Lugo

referencia dentro e Íóra das nosas mur
auditorio que aumenta edición tras edicir
Íai catro anos, do Festival lnternacional dr

Círculo das Artes de Lugo
Universidade de Santiago de Compostela
Sociedade Filharmónica de Lugo

Este certame significa calidade
Dirección artística

e

presti)

outorgan músicos e agrupacións de prin
que interpretan neste evento durante un r

Sociedade Filharmónica de Lugo

Edición, desefro e maquetación

variada programación que ofrece a nosa c
todos os públicos, durante todo o ano. p

Blades Comunicación

de Lugo unha cidade aberla, berce e diÍr

Traducións

espallar o noso patrimonio histórico artístic
bens mundiais cos que poucas cidades c

as súas disciplinas e maniÍestacións. Supc
Marta Cuba Alonso

Catedral e o

Camirio-, ou o cinto verde do

lmprime

Por todo iso, comprácenos

Arles GraÍicas Lucerses S L

saudar

imprescindible coa música clásica, opor
ratiÍicar en nome propio e no da Corpor

üt

cultuÍa, á art.e, amusica e a este Festiva
seguro, unha vez máis, será un éxito.

(oncello de Lugo
Concellería de Cultura, Turismo.
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ll Combattimento,
orquestra barroca

Telemann &Telemann
250 aniversario de
G. P.Telemann (1 681-1767)

Luns, 5 de xufro de2O17
Círculo das Artes de Lugo, 20:30

h

G. P Telemann (1681-1767)
Ouverture a 5 en fa maior, TW 44:7 (Melante)
OuverÍure. Lento - Allegro - Lento

Concerto para 2 violas, orquestra e continuo TW 52:G3
Avec douceur
Gay
Largo
Vivement

II Combat

Aria Komm, o Schlaf (da ópera Germanicus)
Concerto para violin, violonchelo, trompeta e cordas, TW 53-D5

250 aniversario

Vivace

Adagio
Allegro

Roberto Santamarina, violín barroc,
María José Pampano, violín barroc,

Otlerture-Suite para 2fnutas, orquestra e continuo TW 55:e1 (Tafelmusik)
Ouve rtu re : Lentement-Vite- Lentement

Concerto para corno da caccia, 2 violíns, 2 violas e baixo continuo,

TW

51:D8

Annina Wóhrle, violín barroco

Benito Buíde, violín barroco
Elena Vázquez, violín barroco
Pablo Gastaminza, violín barroco e

Diego Segade, viola barroca

Vivace

Sara Franco, viola barroca

Largo

Juan Carlos Amigo, violonchelo ba

Allegro

AlÍonso Morán, contrabaixo barrocr
l\rlarco Brescia, cravo

Cantata Der Weiberorden
Aria: Du angenehmer Weiberorden

Recitativo: Nun kann ich mich recht aus dem Fundament vergnügen
Aria: Schlaf, mein liebes Sohnelein!
Recitativo: lhr Jungfern! Folget mir
Aria: Ei wie wúrdet ihr hicht lachen, wenn ihr solltet Hochzeit machen

Concerto para 3 trompetas, timbais e cordas TW 54:D4
Largo

Alejandro Salgueiro, fagot barroco
María Ruiz, traverso

Ricardo RodrÍguez, trompa natural
José Padilla, trompeta natural
Abraham Cupeiro, trompa natural,

l

Carlos Vázquez, timbais barrocos

e

Rosana Orsini, soprano

Allegro
Adagio

Il Combattimento é un grupo de

PresÍo

Lugo que abarca a música dende

r

zando instrumentos de cada époc

Il Combattimento

mesmos), nun proceso de recuperi

ll Combattimento, orquestra

barroca

Telemann &Telemann
250 aniversario de G.

P.

Telemann ('1681 -1767)

Roberto Santamarina, violín barroco
María José Pampano, violín barroco

Annina Wóhrle, violín barroco
Benito Buíde, violín barroco
Elena Vázquez, violín barroco
Pablo Gastaminza, violín barroco e viola barroca

Diego Segade, viola barroca
Sara Franco, viola barroca
Juan Carlos Amigo, violonchelo barroco
Alfonso Morán, contrabaixo barroco
Marco Brescia, cravo
Alejandro Salgueiro, fagot barroco
María Ruiz, traverso

Ricardo Rodríguez, trompa natural e trompeta natural
José Padilla, trompeta natural
Abraham Cupeiro, trompa natural, trompeta natural e traverso
Carlos Vázquez, timbais barrocos e frauta de bico

Rosana Orsini, soprano

ll Combattimento é un grupo de música antiga radicado na cidade

de

Lugo que abarca a música dende a ldade Media ata o clasicismo, utili-

zando instrumentos de cada época (algúns deles construídos por eles
mesmos), nun proceso de recuperación do patrimonio musical pretérito.

Este grupo viu a luz en setembro de 2012 no Museo Provincial de Lugo,

as cantatas sacras, compuxo má

s

e dende entón participaron en distintos festivais e ciclos como Espazos

decaendo ata converterse a p.inc

:

Sonoros, Portico Sonoro, In Spiritum.,, percorrendo parte da xeografía

segunda, nada ten que ver coa ca c,

galega e portuguesa.

lizacion que Íará o Romanticismo

Esta será a segunda vez que estarán no Festival Cidade de Lugo, neste

caso en formación de orquestra barroca na que conÍluirán intérpretes de

c;

do compositor (na edición de 190.
musicians descríbese a pericia técn

r

de, senón coma un deÍecto que mp

diÍerentes nacionalidades, e coa que renderán homenaxe a G. P Telemann
no 250 aniversario da súa morte.

Nado en Magdeburgo en 1681, o

idade temperá un abraiante talento i

primeira ópera), pero a súa nai proh

que terá que Íacelo as agachadas
carácter autodidacta.
Con vinte anos múdase a Leipzig e

I

do comeza a traballar como cornpos
ra de Leipzig (1703), organista da N

Kapellmeister na corte do Conde

Erc

Zary, Polonia, 1705), KapellmeisÍer

e

zade con J,S. Bach - oriúndo da cic
e Kapellmeister na BaiúBerkirche en

enviando composicións para a Oper-

Mais será no ano I721 cando o comi

deiro posto, Kantor da Johanneum l-

que desemperiará o seu labor durar
1767 (sendo substituído polo seu aÍl

de Johann Sebastian). Entre as súa
se da dirección musical das cinco p

diferentes eventos musicais da vida

dades...) Tamén preparaba concen

localizacións incluíndo igrexas, teatrc
por diversos mecenas ou ben cobrar

rector da Ópera de Hamburgo (ata c

maximo promotor da vida musical da

Telemann & Telemann

Na velada de hoxe escoitaremos dúi

Durante o transcurso da súa vida, Georg Philipp Telemann Íoi sen dúbida

un, dous, tres e catro solistas), unha

o máis coÕecido compositor alemán da primeira metade do século XVlll,

ópera divididas en dúas partes iguat:

tamén o máis prolíÍico (para facernos unha idea, se temos en conta só

esquema: Ouvefture, Concerto, inter

as cantatas sacras, compuxo máis de 1000), e se ben a sÚa Íigura Íoi
decaendo ata converterse a principios do século XX nun compositor de
segunda, nada ten que ver coa calidade das súas obras, senón coa penalización que fará o Romanticismo da concepción máis artesanal do labor

do compositor (na ecltcion de 1904 do Grove's dictianary of music and
musicians descríbese a pericia técnica de Telemann non coma unha virtude, senon coma un deÍecto que impediu que compuxese nada orixinai),

Nado en Magdeburgo en 1681, o xove Telemann amosa dende unha
idade temperá un abraiante talento musical (con doce anos remata a sÚa
primeira ópera), pero a súa nai prohíbelle seguir estudando música, polo

que terá que Íacelo as agachadas, Íeito que marcará o seu proÍundo
carácter autodidacta.
Con vinte anos mÚdase a Leipzig e matricúlase en dereito, pero desegui-

do comeza a traballar como corxpositor e xa non parará, Director da Opera de Leipzig (1 703), organista da /Veue Ktrche Iamén en Leipzig (1 704)
Kapellmeister na corte do Conde Erdmann ll de Promnitz en Sorau (hoxe
Zary, Polonia, 1705), Kapellmeisler en Eisenach

(1

708) onde traba ami-

zade con J.S. Bach - oriúndo da cidade -, Director municipal de mÚsica

e Kapellmeister na BafúBerkirche en FrankÍurt (1712), dende onde segue
enviando composicions para a Opera de Leipzig e a cidade de Eisenach
lVais será no ano 1721 cando o compositor acepte o que será o seu derra-

deiro posto, Kantor da Johanneum Lateinschule en Hamburgo, cidade na
que desempetiará o seu labor durante 46 anos ata o seu pasarnento .1767 (sendo substituído poo seu afillado Carl Philipp Emanuel

Baci

'

de Johann Sebastian). Entre as.súas obrigas atopábase a de enca'.::
se da dirección musical das cinco principais igrexas da ctdade as

:-

cliÍerentes eventos musicais da vida civil (cerrmonras, banque-e. "
dades. .) Tamen preparaba concertos pÚbllcos semanas E' - '- -

localizacións incluíndo igrexas, teatros e inclustve tabernas r:: -,
por diversos mecenas ou ben cobrando entrada. Do 1122 : - - I l

.,: - :;-: '-

rector da Ópera de Hamburgo (ata o seu peche), po c

maximo promotor da vida musicai da cidade ourant-'

: ,j
un, dous, tres e catro solistas), unha canta;a va'- .
Na velada de hoxe escoitaremos dúas oi_ryenlre

ópera divididas en dÚas partes igua s c:in': :-r, : -esquerna: Ouvefture, Concerto. nier\'re'rl

:-

- - '.

l

-

Ouvertures

As dúas ouveftures escollidas para este concerto seguen o esquema

Cantata Der
Der Weiber-Orden ("4 orde das mu

Írancés, un principio lento de textura homóÍona cun característico ritmo

rácter cómico e burlesco no que u'

de figuras con "puntillo" (como un esquema iámbico exaxerado) seguido

futura e inminente vida conxugal e

dunha sección máis animada e imitativa, e dun final que repite a primeira

través de dúas fontes non autógrafi

sección. Na primeira delas, a TW 44:7 (tamén catalogada como TW

a Melante, polo que podemos circr

55:F4), dúas trompas substitúen o papel das violas e actúan tamén como

do comprendido entre 1712 e 173:

solistas (a semellanza das suites de vento con dous óboes, dÚas trompas
e Íagot), mentres que na segunda, aTW:55e1 (publicada na primeira

este anagrama como pseudónimo

produción do Tafelmusik), dúas Írautas traveseiras son incorporadas dobrando e, ás veces, intercambiándose cos violíns a modo de diálogo

Concertos
Telemann atopaba os concertos italianos da época demasiado preocupa-

dos pola dificultade técnica e lucimento do solista, mais non demasiado
interesantes dende un punto de vista estritamente musical, cuestión que
tratará de inverter con diálogos máis elaborados entre tuffi e solistas no
que as dificultades técnicas emanen do discurso musical e non á inversa,

Dos catro concertos que hoxe escoitaremos, o TW 52;G3 para dúas
violas e mais o fVW 5 4:D4 para tres trompetas e timbais teÕen catro movementos segundo o esquema da sonata da chiesa (lento-rápido-lentorápido), mentres que o fVW 53:D5 para violín, violonchelo e trompeta e
o TWV 51 : D8 para corno da caccia tenen tres como o concerto solista
italiano (rápido-lento-rápido)'

Aria Komm, o SchlaÍ, ll Acto da ópera Germanicus.
Esta ópera con libreto da poetisa Christine Dorothea Lachs foi escrita en
'1

704 e revisada en 1710, e tííase por perdida ata que 45 arias foron des-

cubertas nun arquivo de Frankfurt polo Dr Michael Maul, No ano 2007 foi
estreada co texto falado entre arias no BachÍest de Leipzig, A aria que
imos escoitar, Komm, o Schlaf ('Ven oh sono"), é interpretada por Agrippina, muller de Germanicus, e a pesar do recente da sÚa incorporacion
ao repertorio operístico gozaxa de certa vida de seu, como un magnífico

exemplo do talento dramático dun novísimo Telemann (23 anos),

Cantata Der Weiber-Orden
Der Weiber-Orden ("A orde das mulleres") é unha cantata proÍana de carácter cómico e burlesco no que unha muller nos Íala con xÚbilo da sÚa
Íutura e inminente vida conxugal e famillar. Chegou ata os nosos días a
través cle dúas fontes non autografas. Unha delas é completa e atribuída
a Melante, poio que podemos circunscribir a súa composlcion ao perío-

do comprendido entre 1712 e 1733, que Íoi cando Telemann empregou
este anagrama como pseudónimo.

Carlos VázquezLópez
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ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR A CABIDA'

