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0. Pròleg
Va de Sarsuela! és un concert – homenatge al gènere líric espanyol per excel·lència,
aquell que les generacions del s. XX han sentit i viscut intensament de primera mà, aquelles
peces musicals que el públic esmentat sap pels caps dels dits i que inclús canta amb nosaltres
als recitals.
Doncs, què pot sortir malament? RES: tenim la garantia de comptar amb alguns dels
millors artistes del repertori clàssic que hi ha a les Illes Balears, sabem també de la bona
acollida del repertori, i gaudim, per suposat, de la simpatia d’un públic que vibra amb
aquestes obres. En definitiva, Va de Sarsuela! és l’ANTOLOGIA DE SARSUELA a la mallorquina,
un èxit assegurat.

Va de Sarsuela! : Inma Hidalgo, Antoni Lliteres, Pablo López i Valentin Moldovan.
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1. Presentació
Els artistes mallorquins Inma Hidalgo (soprano), Antoni Lliteres (tenor), Pablo López
(baríton) i Valentin Moldovan (piano) s’uneixen en aquest projecte tot composant un elenc
de contrastada qualitat i ja ben conegut pel públic illenc amb la il·lusió d’acontentar els
espectadors i les espectadores amb un confit de repertori: ni més ni menys que una
ANTOLOGIA DE LA SARSUELA amb el toc propi que cadascun dels artistes hi aportarà i que
justifica sobradament l’atribut “a la mallorquina”.
Aquesta és doncs una ocasió immillorable per apropar el gran públic a la lírica i en
concret a la sarsuela, perquè Va de Sarsuela! és aquell espectacle que tothom desitja:
programadors, públic i també nosaltres mateixos, els artistes.
2. Descripció
2.1. La proposta en si
Va de Sarsuela! neix de l’amistat i trajectòria professional que vincula els artistes citats,
tot unint-los en aquest projecte que pren forma de recital líric de màxima qualitat. Tal i com
hem anunciat des de bon començament, la sarsuela és aquell gènere i repertori que el públic
illenc canta amb nosaltres mateixos durant el recital, aquella part del programa que sovint
esperen amb anhel perquè (a vegades) “no entenen l’òpera” o simplement “l’òpera és feixuga
d’escoltar”.
Es tracta d’un repertori seleccionat d’entre allò bo i millor de la sarsuela, sempre
alternant els diferents tipus de formació musical (romança, duet, conjunt o instrumental) i
també les diferents tessitures vocals (soprano, tenor i baríton; ja sigui solo o combinats).
Ara bé, són obres que per molt famoses i conegudes que siguin, comprenen una gran
dificultat tècnica, i només són assumibles (amb garanties) per músics professionals i
experimentats com els que presentam.
2.2. Objectius
-

Retre homenatge a un dels gèneres més passionals i propi de tota la història de la música.
Despertar la curiositat i interès per la música entre els assistents.
Introduir el gran públic al món de la lírica en concret.
Fomentar el gust pel gènere de la sarsuela.
Interactuar amb el públic a través del diàleg musical i verbal.
Gaudir tots plegats de la música i la bellesa de l’art en conjunt.
Divertir els espectadors amb una posada en escena atractiva.
Oferir al públic aquell espectacle que tant demanda.
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2.3. Durada i estructura
- Durada: 75 minuts (efectius de música).
- Estructura: es pot realitzar de forma continuada o amb una pausa de 15 minuts entre
ambdues parts del programa; es sumaria el temps de la pausa a la durada de l’espectacle,
esdevenint un total de 90 minuts aproximadament. També pot esser més breu, si es desitja.
- Distribució del programa d’obres: combinació de romances, duets, números de conjunt i
peces instrumentals; en un ordre sempre pensat per alternar els diferents afectes que
sovint la lírica ens suscita (amor, ràbia, tristesa, felicitat, bogeria, embriaguesa, temor...).
2.4. Repertori
El programa d’obres conté romances, duets, conjunts i peces instrumentals dels títols
més famosos de la sarsuela. Així com ja s’ha dit, s’oferirà de forma variada tant pel que fa a
conjunt musical com a combinació de tessitures vocals.
Com a referència, a continuació es proporcionen alguns títols, però no s’estableix un
programa tancat, ja que els artistes es mostren plenament oberts a propostes o
suggeriments, sobretot pel fet que essent un repertori tan conegut, cadascú pot tenir unes
preferències i criteri propi. Cal destacar que també s’interpreta qualque compositor
mallorquí, com el mateix Pere Miquel Marquès (Ciutat de Mallorca 1843 – 1918).
→ Es destaquen amb colors els títols que es repeteixen, proporcionant així un autèntic
eix vertebrador a l’espectacle, un fil argumental inclús, si és voluntat de la part contractant.
Romances de SOPRANO
- EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS (F. Asenjo Barbieri) - Como nací en la calle de La paloma
- LA TABERNERA DEL PUERTO (P. Sorozábal) - En un país de fábula
- DOÑA FRANCISQUITA (A. Vives) - Canción del ruiseñor
- LA ROSA DEL AZAFRÁN (J. Guerrero) - Romanza de Sagrario
- EL ANILLO DE HIERRO (P. M. Marquès) - Lágrimas mías
- CHATEAU MARGAUX (M. Fernández Caballero) - Vals de Angelita
- LA MARCHENERA (F. Moreno Torroba) - Petenera (“Tres horas antes del día”)
- EL NIÑO JUDÍO (P. Luna) - De España vengo
- LA CANCIÓN DEL OLVIDO (J. Serrano) - Marinela, Marinela
- …
Romances de TENOR
- LA TABERNERA DEL PUERTO (P. Sorozábal) - No puede ser
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - De éste apacible rincón de Madrid
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) – Marchaba a ser soldado
- DOÑA FRANCISQUITA (A. Vives) - Por el humo se sabe dónde está el fuego
- CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA (R. Martínez Valls) – Evocació al Pirineu
- EL HUÉSPED DEL SEVILLANO (J. Guerrero) – Canto a la espada toledana
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EL ÚLTIMO ROMÁNTICO (R. Soutullo & J. Vert) - Bella enamorada
ALMA DE DIOS (J. Serrano) – Canción Húngara
EL TRUST DE LOS TENORIOS (J. Serrano) - Jota
LA PÍCARA MOLINERA (P. Luna) - Paxarín tú que vuelas
LA CHULAPONA (F. Moreno Torroba) - Tienes razón amigo
…

Romances de BARÍTON
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - Luché la fe por el triunfo
- CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA (R. Martínez Valls) - Les neus de les muntanyes
- LA ROSA DEL AZAFRÁN (J. Guerrero) - Canción del sembrador
- EL CASERÍO (J. Guridi) - Sasibil, mi caserío
- LOS GAVILANES (J. Guerrero) - Mi aldea
- MARAVILLA (F. Moreno Torroba) - Amor vida de mi vida
- LA DEL SOTO DEL PARRAL (R. Soutullo y J. Vert) - Los cantos alegres de los zagales
- LA TEMPESTAD (R. Chapí) - La lluvia ha cesado
- …
Duets SOPRANO & TENOR
- EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS (F. Asenjo Barbieri) - En una casa solariega
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - Mazurka de las sombrillas
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - Cállate corazón
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - Caballero del alto plumero
- DOÑA FRANCISQUITA (A. Vives) - Le van a oír
- LA TABERNERA DEL PUERTO (P. Sorozábal) - Todos lo saben
- El GATO MONTÉS (M. Penella) - Torero quiero sé
- …
Duets SOPRANO & BARÍTON
- BARBERILLO DE LAVAPIÉS (F. A. Barbieri) - Una mujer que quiere
- LA DEL MANOJO DE ROSAS (P. Sorozábal) - Hace tiempo que vengo al taller
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - Para comprar a un hombre
- LUISA FERNANDA (F. Moreno Torroba) - En mi tierra extremeña
- EL CASERÍO (J. Guridi) - Con alegría inmensa tu resolución
- LA REVOLTOSA (R. Chapí) - Por qué de mis ojos los tuyos retiras?
- ...
Duets TENOR & BARÍTON
- LA DEL MANOJO DE ROSAS (P. Sorozábal) - ¿Quién es usted? (Duet còmic)
- MARINA (E. Arrieta) - A beber y a apurar
- ...
Peces instrumentals
-

LA BODA DE LUIS ALONSO (G. Giménez) – Intermedio
LA LEYENDA DEL BESO (R. Soutullo & J. Vert) - Intermedio
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Números de conjunt (tutti: soprano, tenor, baríton i piano)
-

MARINA (E. Arrieta) - Ya estamos a bordo, valiente huracán
Altres: es reserven com a sorpreses per al públic ;)

2.5. Va de Sarsuela! amb la coral i/o banda del poble
Diuen que a Mallorca hi ha més corals que equips de futbol (tan de bo sigui vera!) i tot
poble o localitat celebra les seves festes populars, a més de les tradicionals de Nadal i Pasqua,
normalment. És per aquests motius que, si es desitja, Va de Sarsuela! admet més que
perfectament la col·laboració en l’espectacle de la coral que s’ofereixi, ja que algunes de les
peces més conegudes de la sarsuela són per a cor, inclús la banda de música municipal,per a
la qual hi ha bellíssims interludis de sarsuela, passos-dobles i altres peces.
Alguns magnífics exemples són: el “Coro de Barquilleros” (Agua, Azucarillos y
Aguardiente), “Coro de Románticos” (Doña Francisquita), “Ronda de los enamorados” (La del
Soto del Parral) o les “Seguidillas” (La Verbena de la Paloma). Però això no acaba aquí, i és
que també hi ha números que combinen solista i cor, com alguns dels que ja figuren a l’apartat
“2.4. Repertori”: “Como nací en la calle de La paloma”(EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS), “Canción
húngara” (ALMA DE DIOS), “Marchaba a ser soldado” (LUISA FERNANDA), etc. A part de tot
el repertori instrumental que la banda podria lluir.
Va de Sarsuela! és l’espectacle perfecte per fer poble (implicant la coral i/o banda),
encisar el públic, omplir la sala o teatre i, a més a més, amb plenes garanties de qualitat.
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3. Els artistes
Inma Hidalgo, soprano
Nascuda a Barcelona, va començar la
seva formació musical i teatral en 2002
ingressant en la “Fundació del Teatre Principal de
Palma” com a membre del Cor Juvenil i de l’ Aula
Teatral amb el professor Carles Pujols. En 2005,
continua com a membre del “Cor Titular del
Teatre Principal”, col·laborant en les diferents
produccions de les Temporades d'Òpera i
Sarsuela del teatre.
Ha cursat Grau Mitjà en Cant, amb la
professora Joana Llabrés, obtenint el "Premi Fi
de Grau en Cant". Ha finalitzat els seus estudis
Superiors de Cant al Conservatori Superior dels
Illes Balears amb el professor Josep Miquel Ribot.
A més, ha rebut classes magistrals de Josep Bros,
Michelle Wegwart, Jane Robinson, Amellia Felle,
Maria Pavone, Gustav Djupsjöbacka i Barbara
Frittoli.
Ha interpretat el rol de Page a l'òpera “Rigoletto”
de Verdi, Rosita a “Luisa Fernanda” de F. M.
Torroba, Encarna a “La Revoltosa” de R. Chapí,
Irene a “Donya Francisquita” de A. Vius, Primera Dama a “La Flauta Màgica” de W. A. Mozart
sota la direcció de Martin Fischer-Dieskau i Francisco López, Rowan a "El petit
escuraxemeneies" de B.Britten, Anna a “Nabucco” de G. Verdi sota la direcció de Óliver Díaz,
Clotilde a “Norma” de Bellini sota la direcció d'Andrés Salado i Sacerdotessa a “Aida” de G.
Verdi.
En format familiar, ha interpretat els rols de Marcellina a “Les Noces de Figaro” de
W.A. Mozart, Mare/Bruixa a “Hansel i Gretel” de Humperdinck i “El cas dels tres porquets”
amb la companyia Euroclàssics. Ha format part de la producció “Les 3 Sopranos” realitzant
una gira de concerts per l'illa, interpretà l'obra “Harmonia Caelestis” de Pàl Esterhazy sota la
direcció
d’ Irina Capriles, “Magnificat” de J. Rutter sota la direcció de Fernando Marina i
“Vom Goldenen Horn” de J. Rheinberger amb la Fundació Studium Aureum sota la direcció
de Carles Ponsetí.
Ha col·laborat com a solista al “Festival Música Mallorca” interpretant “La Fantasia
Coral” de Beethoven, sota la direcció de José María Moreno, al Teatre Principal de Palma,
Teatre de Brandenburg i Philarmónica de Berlín. Ha interpretat fragments de l'òpera
“Carmen” de Bizet en versió concert, en el rol de Mercedes, el Teatre Principal de Palma i
Teatre d’Ausburg sota la direcció de Heia Domonkos.
A més, és membre de la “SIAA Foundation” amb la qual ha tingut l'oportunitat de
cantar al “Grand Hall” del Conservatori Tchaikovsky de Moscou sota la direcció d'Arthur
Arnold, a l´ “Òpera Nacional de Letònia” sota la direcció del mestre Martins Ozolins, al “Livings
Arts Center” de Toronto, a la “Casa do Musica” d’Oporto al costat de l'Orquestra do Atlantico
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i la direcció de Jose Maria Moreno, al “Teatre Campoamor” d' Oviedo i al “Teatre del Drama”
de Kaliningrad.
Antoni Lliteres, tenor
www.antonilliteres.com
Neix a Artà (Mallorca, Espanya), on creix i
s’enriqueix en la música popular. Allà inicia la
formació musical a l’Escola Municipal de Música.
Anys més tard treballa amb la mestra de cant
Francisca Alomar i accedeix al Conservatori
Professional de Música i Dansa de Mallorca per
cursar els estudis de Grau Professional amb
Antoni Aragón i Joana Llabrés.
A continuació es desplaça a Barcelona per
realitzar el primer curs del Grau Superior al
Conservatori del Liceu amb Eduard Giménez, i un
any després retorna a la seva Mallorca natal per
finalitzar els estudis sota la tutoria de Josep Ribot,
l’any 2013. També rep classes de Carmen
Bustamante, Cynthia Sanner, Francesca Roig,
Amelia Felle, Renata Parussel, Michelle Wegwart,
Juan Lomba i Darrell Babidge; i dels repertoristes
Marta Pujol, Anna Crexells, Alejandro Zabala,
Marco Evangelisti, David Mason, Jorge Robaina, Borja Mariño, Mark Hastings i Giulio Zappa,
entre d’altres. Realitza Masterclass amb Teresa Berganza, Fiorenza Cedolins, Dolora Zajick,
Jaume Aragall, Joan Pons o Carlo Colombara. El 2018 obté el 3r Premi al 24è Concurs Josep
Mirabent i Magrans, i el 2019 el 1r Premi al Concurs Internacional de Cant Ciudad de Logroño.
També esdevé l’únic espanyol seleccionat per acudir a l’IYDV (Institute for Young Dramatic
Voices) creat i dirigit per Dolora Zajick als Estats Units, els anys 2018 i 2019.
En l’àmbit de la música sacra ha interpretat El Messies de G.F. Händel, la Missa de la
Coronació i el Requiem de W.A. Mozart, el Messa di Gloria de G. Puccini, la Petite Messe
Solennelle de G. Rossini, el Requiem de F. Hydas, el Requiem Eternal Light de H. Goodall, i la
Missa per a la Pau “The armed man” de K. Jenkins.
En el repertori operístic és solista fix de les temporades d’òpera del Teatre Principal
de Palma des de l'any 2013 en títols com La flauta màgica de W.A. Mozart (2013), dirigit per
Martin Fischer-Dieskau; Otello de G. Verdi (2014 i 2015), sota la batuta Manuel Coves; Salome
de R. Strauss (2016), dirigit per Guillermo García-Calvo; Nabucco de G. Verdi (2016), de la mà
d’Óliver Díaz; Macbeth de G. Verdi (2017), dirigit per Andrés Salado; Norma de V. Bellini
(2018), també a les ordres del mateix Salado; i Madama Butterfly de G. Puccini (2019), dirigit
per Antonio Méndez.
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El 2019 es converteix en el primer mallorquí en debutar al Teatro de La Zarzuela amb
rol protagonista (Shakespeare) en l’obra El sueño de una noche de verano de J. Gaztambide,
dirigit pel mestre Miguel Ángel Gómez-Martínez. A més, ha debutat el rol de Rodolfo (La
Bohème, G. Puccini) amb la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) sota la direcció de
Manel Valdivieso; Alfredo (La Traviata, G. Verdi); Roberto (Bohemios, A. Vives); i Fernando
(Goyescas, E. Granados), aqueix darrer sota la direcció de Luciano Bibiloni al Festival
Internacional d’Alsàcia, a França.
El 2020 canta Alfredo (La Traviata), i Macduff (Macbeth) amb els Amics de l’Òpera de
Sabadell (Catalunya), i Leandro (La Tabernera del Puerto) al Teatro de la Zarzuela (Madrid).

Pablo López, baríton
www.diabolus-in-musica.com
Nascut a Palma, entra en contacte amb el
món de l'òpera a través dels Cors del Teatre
Principal inaugurant el cor infantil l'any 1988. Des
d'aleshores, i gràcies als seus primers mestres,
Sylvia Corbacho i Maurici Gallardo els quals li
transmeten la passió pel món escènic, col·labora
de manera regular primer com a corista, després
com a figurant, assistent, solista i director
d'escena, així com en la gestió, primer com a
Assistent a la Direcció, i la temporada 2015-2016
com a Director Artístic.
En paral·lel obté la diplomatura de
Magisteri per l'UIB, i es llicencia en Art Dramàtic
per l'Institut del Teatre i en cant clàssic per
l'ESMUC, durant la seva estada a Barcelona.
Inicia la seva carrera cantant rols de baix, i
evoluciona cap al registre de baríton als darrers
anys, especialitzat-se en el repertori buffo, a on conflueixen la vessant musical i l'escènica.
Així doncs ha cantat els rols de Colline (La Bohème), Simpson (la tabernera del puerto),
Pascual (Marina), Sparafucile (Rigoletto), Bartolo (Nozze di Figaro), il Re (Aida), Don Alfonso
(Così fan tutte), Sagrestano (Tosca), Zio Bonzo (Madama Butterfly), Dulcamara i Belcore (Elisir
d'Amore), Bartolo (Barbiere di Siviglia), etc.
Donada aquesta especialització a la música escènica, no freqüenta el repertori
d'oratori, tot i que ha cantat els requiems de Mozart, Verdi i Fauré, el Mesies de Händel, La
Passió segons Sant Joan de Bach, o l’Stabat Mater de Rossini.
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A més de la seva carrera de cantant, i gràcies a la seva formació escènica, ha
desenvolupat una línia de feina com a Director d'Escena que l'ha portat a dirigir diversos títols
com ara Marina, La Traviata, Turandot, El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita...
Durant les darreres temporades ha pogut debutar a diverses temporades líriques com
el Festival de Peralada, Palau de les Arts de València, Ópera de Oviedo, ABAO, Teatro
Villamarta o Teatro de la Maestranza, així com poder tornar al Teatre Principal de Palma. La
temporada passada va debutar al Teatro de la Zarzuela.
Una darrera vessant al voltant de la lírica és la pedagògica que comparteix amb, d'una
banda, la docència al Conservatori Superior de les Illes Balears (de l'assignatura escena lírica),
amb la companyia Diabolus in Musica, creada per tal de fer arribar l'òpera al públic no
habitual, i que recull l'experiència de més de deu anys cantant a la programació familiar de
Teatres com el Liceu, Teatro Real, ABAO o Palau de la Música de València. Amb aquesta
companyia crea els espectacles OPERÀMIDA, ZARZUELA de la Z a la A, i MUSICA MAgESTRO,
amb els quals, en dues temporades, arriba a les 250 representacions.
Valentin Moldovan, piano
Començà a estudiar piano a l'edat de
10 anys sota la supervisió del seu pare, Marius
Moldovan. L'any 2000 estudia piano sota la
supervisió del mestre D. Juan Miguel Arrom al
Conservatori Professional de Mallorca,
obtenint Matrícula d'Honor i el Premi
Extraordinari d’Honor de Grau Mitjà en les
especialitats de Piano i Música de Cambra.
L'any 2005 estudia piano al
Conservatori Superior de Mallorca sota la
supervisió del mestre D. Miguel Estelrich i D.
Duncan Gifford, culminant els seus estudis
amb Matrícula d'Honor i el Primer Premi Final
de Carrera.
Ha realitzat una intensa activitat com a
pianista, oferint concerts de piano, de música
de cambra i diverses col·laboracions amb
orquestres en tot el panorama nacional. Ha
realitzat classes magistrals amb mestres com: Ilan Rogoff, Boris Berman, Ireneuz Jagla, Neil
Tarlton, Andrezej Jasinsky, Miquel Àngel Roig Francolí, Iván Cítera, Manuel Carra, entre
d'altres ...
Amb més d’una trentena de Premis a Concursos Nacionals i Internacionals,
actualment compagina la seva activitat pianística amb la docència i la composició. És
professor funcionari de carrera en l’especialitat de piano, realitzant la funció de pianista
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acompanyant al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca; d’altra banda
també és pianista resident de la Sala Dante i, freqüentment és reclamat com a pianista
acompanyant. Com a compositor, cal destacar l’estrena absoluta del seu Nocturno per a piano
al Teatre Monumental de Madrid amb el prestigiós pianista Enrique Bernaldo de Quirós a
l’any 2016. També ha escrit un llibre “Experiencias sobre el escenario”, llibre que versa sobre
la por escènica. Recentment ha publicat un cd “Escenas de un mundo” amb composicions
propies. Actualment, és president de Joventuts Musicals de Sóller
4. Necessitats tècniques.
4.1.Espai
El recital es realitza en qualsevol espai considerat apte per a la praxi musical de nivell
professional, preferentment sense necessitat d’amplificació extra, ja que les veus dels artistes
estan educades i formades per cantar lliurement i sense cap mitjà.
Emplaçaments aptes són: sales d’actes, biblioteques, casals de cultura, museus, sales
d’exposicions, esglésies, teatres, cases senyorials, claustres, etc. Doncs, l’optimitat musical
s’aconsegueix en espais interiors, tot i que els exteriors (ben condicionats) també són vàlids.
La disposició escènica és a la italiana, la més habitual (exemple: Teatre Principal de
Palma). En el cas d’un teatre aquesta disposició ja hi és present, i en el cas de llocs polivalents
o ideats per a altres usos (esglésies, biblioteques, casals…) s’empra un espai adaptat al
nombre d’espectadors sumat a les dimensions de l’escenari.
Tant a l’interior com a l'exterior. En el cas de l’exterior s’ha de preveure el sistema
d’il·luminació i amplificació sonora, del quan se’n faria càrrec la part contractant.

4.2. Escenari
S’entén com a “escenari” el lloc (preferentment elevat) que precisen els artistes per dur
a terme el recital. Les dimensions de referència (no requisits) serien: 6 metres de boca, 3m
de profunditat i 2’5m d’altura. S’ha de tenir en compte que s’hi ha de col·locar el piano, a més
de l’espai útil per a la situació dels cantants.
4.3. Il·luminació
En espais interiors no es requereix cap tipus d’il·luminació tècnica o específica. És
suficient amb l’habitual del lloc, tot i que en el cas dels teatres s’ha d’acordar. A l’exterior és
necessària, a càrrec de la part contractant.
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4.4. Amplificació sonora
En espais interiors el recital no requereix de cap tipus d’amplificació sonora. A l’exterior
generalment sí que és necessària, a càrrec de la part contractant.
4.5. Piano
La part contractant ha d’aportar un piano acústic, preferentment de coa, afinat a per a
l’ocasió a 442 Hz, acompanyat d’una banqueta sense braços. En cas de no disposar de piano
i la part contractant tingui interès en la proposta, es prega contactar amb els artistes per tal
de donar-hi solució.
4.6. Acomodació del públic
Als teatres i demés espais adaptats a la praxi artística habitual, el públic s’acomoda al
pati de butaques. En els altres casos, s’ha de garantir una confortable disposició de
l’espectador per veure i participar del recital; ja siguin butaques, bancs, cadires, o altres tipus
de seients.
4.7. Nombre d’espectadors
No hi ha un nombre mínim. El màxim seria l’aforament màxim permès per la llei.
4.8. Camerins
No són requisit per als artistes, tot i que sí precisen un espai on vocalitzar, vestir-se i
maquillar-se, a més d’un bany (pot servir de vestidor, igualment). També s’agraeix l’aportació
d’aigua mineral natural per part de l’organització.
4.9. Horari
Qualsevol moment del dia: matí, horabaixa o vespre, amb predilecció per l’horari
nocturn, ja que és el més habitual i exitós per a aquest tipus d’esdeveniments. L’entrada del
públic a la sala (o espai) es realitza mitja hora abans de l’hora d’inici del recital.
4.10. Prova acústica i assajos
Els artistes arriben 90 minuts abans de l’inici del concert per realitzar la prova acústica
i acomodar-se.
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4.11. Programes de mà, cartells i publicitat
L’organització es fa càrrec de l’elaboració dels programes de mà (repertori acordat
prèviament amb els artistes, els quals envien el programa embastat), dels cartells (a repartir
durant les setmanes prèvies) i de la publicitat per així donar una màxima difusió i informació
entre el públic. Així mateix, els artistes també es comprometen a participar de la publicitat de
l’acte per contribuir a l’assistència d’espectadors/es.
4.12. Projeccions
Existeix la possibilitat de projectar imatges per tal de vestir l’espectacle amb un marc
escenogràfic en cas que el lloc on s’hi realitza disposi d’aquest recurs. Evidentment, és un fet
que aporta, encara més, un extra al recital. A tall d’exemple: per a La Tabernera del Puerto es
projectarien imatges d’una taverna o de la costa, on té lloc l’acció, de manera que el públic
gairebé s’endinsa en l’escena. S’ha d’acordar prèviament amb els artistes.
5. Pressupost.
- Consultar-lo a través de les dades de contacte.
- “Va de Sarsuela! amb la coral i/o banda del poble”: la part contractant es fa càrrec de
les necessitats i despeses corresponents a la coral i/o banda de música participant.
6. Contacte
Antoni Lliteres

+34 676 05 61 71

antonilliteres@gmail.com

www.antonilliteres.com

7. Annexos
7.1. Enllaços d’interès
-

Vídeo promocional: Va de Sarsuela!
Web d’Antoni Lliteres: www.antonilliteres.com
Web de Diabolus in Musica (Pablo López): www.diabolus-in-musica.com
Canal de Youtube de Valentin Moldovan: link
Canal de Youtube d’Antoni Lliteres: link
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7.2. Exemple de programa de mà (orientatiu)
→ Pàgina següent: es tracta d’un díptic que s’imprimeix en orientació horitzontal, en
format DIN-A4 i a doble cara. Després es doblega per la meitat i queda en format DIN-A5.
Sempre és millor si s’imprimeix en color i amb una qualitat suficient. Els artistes l’envien
prèviament en format editable perquè s’hi puguin afegir els logotips i es pugui maquetar així
com es consideri oportú per part de l’organització i part contractant.

Va de Sarsuela!
Antologia de la Sarsuela
a la mallorquina
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