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Demà, dia 23 de setembre, a les 19:00 hores, a l'Auditori Enric Granados de Lleida

Concert "La força de les idees", un binomi de
creativitat musical i tecnologia visual
Organitzat per la Fundació ICG amb la interpretació musical de l'Orquestra
Simfònica
Julià
Carbonell,
la
col·laboració
de
l'artista
reconeguda
internacionalment en art generatiu, Alba G. Corral i la intervenció del cor de l'Orfeó
Lleidatà
El concert es celebrarà, demà divendres, dia 23 de setembre, a les 19:00 hores, a
l'Auditori Enric Granados de Lleida, amb més de 700 persones confirmades,
comptarà amb l'assistència del màxims representants de les institucions, entitats i
dels sectors socials i empresarials del conjunt de les comarques de Lleida, a més
de Partners del Grup ICG procedents de diversos indrets principalment d'Espanya, i
països d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica, entre d'altres
Com a resultat del conveni de col·laboració en la Fundació ICG i l'Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida, s'ha organitzat un concert que se celebrarà demà
divendres, dia 23 de setembre, a l’auditori Enric Granados de Lleida, sota el títol «La força
de les idees».
Aquest concert integrarà la creació musical de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida, dirigida pel seu director artístic Alfons Reverté, amb un programa que
presentarà un viatge per la història a través de les danses de diverses èpoques i indrets
del món. Es gaudirà d’un recull d’obres musicals de grans compositors de la història de la
música que tenen com a nexe d’unió aquest origen en la música de ball.
Durant el concert es farà un viatge en el temps per escoltar versions d’algunes de les
danses que es ballaven a les corts reials fa més de cent i dos cents anys i viatjarem a
diversos indrets del món per gaudir de la música que es balla en moltes festes populars,
per acabar escoltant, fins i tot també, la versió simfònica de música que s’ha ballat en els
nostres temps a les discoteques.
Per donar-li un alt valor afegit, es comptarà amb la col·laboració de l'artista
internacionalment reconeguda en art generatiu, Alba G. Corral que oferirà una
performance audiovisual desenvolupada amb codi de programació, utilitzant eines
audiovisuals de gran format format.
A la part final del concert es comptarà amb la intervenció de l'Orfeó Lleidatà que
interpretarà peces emblemàtiques de cant coral.
Al finalitzar el concert, es gaudirà d'una actuació dels Castellers de Lleida que aixecaran
pilars i un castell que aportaran a l'esdeveniment una representació de la cultura popular
amb més de 200 anys d'història i declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO.

#FemLleida #Femcultura

El concert la Força de les idees significa una aposta decidida per la cultura com a element
de transformació de la societat i vol ser un estímul per entendre la cultura com un bé
comú, modern, i com una eina d’integració i d’accessibilitat que integra i uneix la creativitat
musical i la tecnologia visual de gran format.
El concert estarà presidit pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i l’alcalde de
Lleida, Miquel Pueyo, conjuntament amb els presidents de l Grup ICG, Andreu Pi, i de la
Fundació ICG, Antoni Siurana. Entre les més de 700 persones confirmades hi assistiran
diversos representants d’institucions de les comarques de Lleida com alcaldes, presidents
dels Consells Comarcals, diputats al Parlament de Catalunya, organitzacions
empresarials, entitats socials i culturals, món de la Universitat, a més de Partners
Excelsius del Grup ICG procedents de diversos indrets, principalment d'Espanya, i països
d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica, entre d'altres, que estan a Lleida en diferents formacions
com un Màster d’alt nivell tecnològic i presentacions de noves solucions que porta a terme
el Grup ICG.
Abans d'iniciar-se el concert, hi haurà una atenció als mitjans de comunicació que estiguin
interessats.

Convocatòria de Mitjans
Acte: Concert la força de les idees
Dia: Divendres, 23 de setembre de 2022
Hora inici: 19:00 hores
Hora mitjans de comunicació interessats: 18:45 hores
Lloc: Auditori Enric Granados de Lleida

Lleida, 22 de setembre de 2022

