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dissabte 04 de juny · 20 h
Església de Sant Domingo

dissabte 11 de juny · 18 h
Casal de Cultura

dissabte 18 de juny · 20 h
Claustre de Sant Francesc

MENORCA WIND 
QUINTET

SIMFONIC

VOCE INCAMERA

MUSICANTES DE 
MALLORCA

+

Agrupació de vent que mit-
jançant la formació de quin-
tet de vent ofereix peces de 
diferents estils i èpoques. 
Els seus integrants són pro-
fessionals amb una llarga 
trajectòria musical instru-
mental, docent, i tant so-
listes com amb formacions 
de caire professional. Actu-
alment es troben a Menorca 
dins l’àmbit docent del Con-
servatori i ensenyaments 
musicals.

Els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música Antoni 
Torrandell d’Inca participa-
ran, juntament amb més de 
450 alumnes d’escoles de 
música de les Illes Balears, 
a la sisena edició del Festi-
val SIMFONIC. El cantautor 
Jaume Sisa és el padrí 
d’aquesta edició. En el 
seu honor, QUALSEVOL NIT 
POT SORTIR EL SOL sonarà 
simultàniament a tots els 
concerts. www.simfonic.org 

III TROBADA CORAL ‘VEUS 
D’ESTIU’. Amb l’actuació 
de:
- Musicantes de Mallorca
- Voce Incamera
El grup vocal Incamera està 
especialitzat en repertori 
vocal cambrístic i en versi-
ons originals.
Musicantes de Mallorca neix 
d’un grup de veneçolans 
radicats a Mallorca, i a poc 
a poc es converteix en una 
agrupació multicultural.



dissabte 25 de juny · 20 h
Església de Sant Domingo

dissabte 02 de juliol · 20.30 h
Fàbrica Ramis

dijous 14 de juliol · 20.30 h
Fàbrica Ramis

ENSEMBLE
TRAMUNTANA

TRIO VIOLÍ,
VIOLONCEL I PIANO

TOMEU MOLL - MAS

L’estiu del 2014 neix l’agru-
pació sota la direcció de 
Barry Sargent, amb la idea 
d’aprofitar el talent de 
músics de les Illes Balears. 
L’Ensemble Tramuntana 
varia de formació segons 
el repertori, el qual abasta 
des del barroc fins al segle 
XX i la seva formació des 
d’un quintet fins a una or-
questra amb vents de 20 
músics.

Aquest trio està format per 
Alfredo Ardanaz (violí), 
Hans-Göran Eketorp (vio-
loncel) i Noemí Dalmau. 
Trio cambrístic que inter-
preta obres originals per a 
aquesta formació. Els seus 
components, tots professio-
nals, provenen de diferents 
àmbits i indrets geogrà-
fics,cosa que els permet am-
pliar la seva visió a l’hora 
de treballar el repertori.

Pianista mallorquí amb 
formació i experiència 
internacional, i dedicat a 
la docència, es troba en 
constant procés formatiu i 
creatiu, també interessat en 
noves formes de creació i 
composició. Ens ofereix una 
obra al voltant de Bach i les 
seves Variacions Goldberg. 
Una obra mundialment 
coneguda i que ell afronta 
des d’un caire innovador i 
modern.



dissabte 23 de juliol · 21 h
Claustre de Sant Francesc

L’HARPA D’INCA

COL·LECTIU
D’ARTISTES LÍRICS

+

Col·lectiu d’Artistes Lírics 
oferiran una cantata titu-
lada “La conversió de Ra-
mon Llull” amb música del 
mestre Andreu Bennàssar i 
textos de Ramon Llull, Llo-
renç Riber i Costa i Llobera. 
L’Harpa d’Inca, agrupació 
vocal amb quasi cent anys 
d’història, no podia faltar 
al cicle, no només per les 
seves versions de qualitat 
reconeguda, sinó també pel 
seu significat dins Inca. 

El festival de música clàssica INCLÀSSIC és una 
proposta de l’Ajuntament d’Inca, a través de 
la Regidoria de Cultura. Amb aquest esdeveni-
ment es vol facilitar l’apropament de diferents 
tendències musicals a la població d’Inca, amb 
una proposta de grups no només de diversitat 
instrumental, sinó també d’estils i de proce-
dència, la qual cosa enriquirà l’oferta cultural 
de la nostra ciutat.

Per tal motiu es proposa que mitjançant la 
música, i els diferents grups, es facin a dife-
rents indrets d’Inca concerts diversos, per tal 
d’afavorir una programació dinàmica i amb 
possibilitats de conjugar patrimoni, espais, 
temàtiques i continguts. Enguany el festival se 
centra en la figura de Ramon Llull, com a eix 
principal, amb un concert dedicat íntegrament 
a la seva persona.

Els espais són d’interès patrimonial i formen 
part de la història d’Inca en tots els aspectes.
Llocs com ara el Claustre de Sant Domingo, el 
Casal de Cultura, Sant Francesc, Santa Maria 
la Major o la recentment reformada Fàbrica 
Ramis es troben carregats de significat i sens 
dubte són un afegit a l’oferta dels concerts, tot 
fent més atractiu el festival.

INCLÀSSIC


