PROGRAMA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata en Re mayor Op.10 no. 3
I. Presto
II. Largo e mesto
III. Menuetto: Allegro
IV. Rondo: Allegro

CONCERT

Shuhui Sophia Zhou, piano

Johannes Brahms (1833-1897)
Variaciones y fuga sobre un tema de Haendel, Op.24
								
Claude Debussy (1862-1918)
L’isle joyeuse
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De dilluns a divendres, de 9 a 20 h
Dissabtes, de 9 a 14 h

Dijous 6 de juliol de 2017, a les 20:30 h
Sala de Llevant - Biblioteca de Catalunya
(Carrer de l’Hospital, 56 - Barcelona)

Festival d’estiu a Barcelona
La Barcelona Piano Academy (BPA) reuneix un excepcional equip de
professors internacionals de piano que oferirà classes magistrals, tallers i
altres activitats musicals dirigides a joves pianistes, estudiants de postgrau,
estudiants universitaris i estudiants preparatoris de nivell avançat.
El curs finalitzarà el 13 de juliol amb el BPA Students Concert on
participaran els alumnes seleccionats per l’equip de professors de BPA.
Durant aquest concert, es donaran a conèixer els guanyadors del VI
Premi Internacional de Piano BPA 2017, la Beca YAMAHA i les mencions
especials. El guanyador d’aquest premi serà convidat a actuar en una gira
de concerts per Espanya durant la temporada 2017-18.
Les classes magistrals BPA tindran lloc al Conservatori del Liceu, on els
estudiants gaudiran de les millors condicions per treballar. Aquest any, la
BPA Concert Sèries tindrà lloc a la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb
la participació dels grans pianistes i professors de BPA, Albert Attenelle,
K & B Piano Duo (compost per Dr Ivona i Christopher Bowlby) i també de
la guanyadora del V Premi International Piano BPA 2016, Shuhui Sophia
Zhou.
La BPA té un compromís especial amb la música espanyola i l’objectiu
d’enguany és donar una especial rellevància a la celebració del 150
aniversari del naixement d’Enric Granados. En els concerts, l’audiència
gaudirà de la possibilitat única d’escoltar grans obres musicals en el piano
Pleyel que fou propietat del gran compositor, un instrument històric que
es conserva actualment a la Biblioteca de Catalunya.

Shuhui Sophia Zhou, de només 25 anys, és una jove promesa del piano,
guanyadora del Barcelona Piano Academy 2016. Va néixer a Shangai (Xina),
on va viure durant la seva infantesa. Tanmateix, s’ha format com a artista
clàssica als Estats Units, on resideix actualment. Té un doble grau en Piano i
en Literatura Alemanya al Mannes College of Music de Nova York, ha cursat
un màster en Música a la mateixa institució, i ha perfeccionat els seus estudis
a Viena, sota la tutela del professor Jan Jiraceck von Arnim. Actualment,
compagina els seus estudis amb la docència al Hoff-Barthelson Music School
de Scarsdale, Nova York.
Tot i la seva joventut, ha actuat en diferents sales, com la Franz Liszt Saal
a Vienna, el Royal Concertgebouw d’Amsterdam, el Carnegie Weill Concert
Hall, el Steinway and Sons Hall i el Consolat alemany de Nova York, el Kennedy
Centre de Washington D.C. i el Shanghai Concert Hall, així com a diversos
festivals de música. Té una carrera concertística molt activa, i actualment
està realitzant una gira per tot l’Estat espanyol per donar-se a conèixer.

