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1. 35è ANIVERSARI 

Ibercamera és una Temporada de concerts de música clàssica 
articulada sota un suport jurídic d’una empresa privada d’origen 
familiar. Durant 35 anys ha servit a l’afició de Barcelona i en 
paral·lel ha donat lloc a la constitució d’un grup d’empreses  
de serveis musicals, Grup Camera, el més important de 
l’Estat espanyol.

Basada en la fidelitat del seu públic i artistes, ha treballat per 
erigir ponts entre ambdós. Avui, 35 anys després, celebra que la 
taxa de fidelització del seu públic és altíssima, com també ho és 
la dels seus artistes, tant a la Temporada com a l’Agència.
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2. PROGRAMACIÓ 2018-19: 

EXCEL·LÈNCIA EN LA INTERPRETACIÓ 
DEL REPERTORI SELECCIONAT
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Fidels als seus principis artístics i a la seva manera d’entendre la programació, s’han convidat aquells 
artistes que garanteixen l’excel·lència en la interpretació del repertori.

La Temporada 2018-19 comptarà tant amb mestres i referents de la música que s’han vist créixer al llarg 
d’aquests 35 anys, com amb artistes revelació que comencen a fer camí. Es combinaran obres mestres 
de la història de la música amb altres obres que s’escoltaran per primera vegada a la Temporada.

4 Dossier de Premsa Ibercamera 35 Temporada



2. PROGRAMACIÓ 2018-19: 

2.1 UNA A UNA, 
LES PECES DEL MOSAIC  
DEL 35è ANIVERSARI:
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Després d’una sèrie 
d’aparicions amb obres del 
Romanticisme alemany, torna 
el gran Arcadi Volodos; en 
aquesta ocasió, oferirà un 
repertori del Romanticisme 
rus. Destacarà també  Mélodie 
núm. 7, un arranjament que el 
propi pianista ha escrit sobre 
una peça de Rakhmàninov.

Al llarg d’aquests 35 anys, el 
mestre israelià Eliahu Inbal 
ha deixat interpretacions 
memorables per al públic 
d’Ibercamera. Aquesta 
Temporada, Inbal torna amb 
l’Orquestra Simfònica de 
Ràdio Stuttgart que tan bona 
sensació causà en el seu debut 
el passat 15 de novembre de 
2016. Inbal, un veritable expert 
en Brückner, dirigirà la seva 
Simfonia Romàntica.

La venerable Simfònica de 
Düsseldorf, que amb els seus 
150 anys d’història ha tingut 
com a directors Mendelssohn 
i Schumann, farà el seu 
debut a la Temporada. Ádám 
Fischer, nou titular d’aquesta 
orquestra, torna per tercera 
vegada per oferir la seva 
simfonia preferida: la Novena 
de Mahler.

NOVENA DE MAHLERSIMFONIA ROMÀNTICAVOLODOS
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L’Orquestra de Cambra de 
Munic, una de les millors 
formacions d’Europa sens 
dubte, és un clàssic a les 
programacions d’Ibercamera. 
Juntament amb el jove 
violinista Eric Silberger, que 
torna per tercera vegada, 
interpretaran les Estacions 
de Piazzolla, conservant tota 
l’aroma i nostàlgia porteña.

Maria João Pires és una de les 
artistes més emblemàtiques 
de tota la Temporada 
Ibercamera, on ha actuat en 
23 ocasions. Per a aquesta 
efemèride, ha preparat 
un regal d’aniversari molt 
especial: un recital de Sonates 
de Mozart, compositor en què 
és considerada d’indiscutible 
referència mundial i els 
Nocturns de Chopin, 
l’enregistrament dels quals 
és un dels més venuts de la 
història.

Valery Gergiev i l’Orquestra 
Simfònica del Teatre Mariinsky 
són un dels grans referents 
d’Ibercamera. En aquesta 
ocasió els acompanya 
Daniil Trifonov, una de les 
espectaculars revelacions 
de la Temporada. En una 
mateixa vetllada, dues obres 
extraordinàries donaran forma 
al concert commemoratiu del 
35è aniversari: la Cinquena de 
Mahler i el Segon concert per a 
piano de Rakhmàninov. Aquest 
concert estarà inclòs dins del 
Barcelona Obertura Spring 
Festival.

GERGIEV & TRIFONOVNOCTURNS DE CHOPINLES ESTACIONS  
DE PIAZZOLLA
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Impulsat per l’impacte dels 
seus “Messies”, Edward 
Higginbottom i l’orquestra 
Instruments of Time & Truth 
tornen a la Temporada amb un 
nou repte: interpretar la Passió 
segons Sant Joan.

En la seva esplèndida 
maduresa, Fedosseiev oferirà 
dues obres emblemàtiques del 
repertori rus: la Cinquena de 
Xostakóvitx, compositor amb 
qui col·laborà, i el Concert per 
a piano núm. 1 de Txaikovski 
amb Alexei Volodin. Amb 
aquest concert Ibercamera 
vol retre homenatge a la 
trajectòria del director. 

Fumiaki Miura serà sens dubte 
el gran debut de la Temporada 
Ibercamera. Aquest jove 
violinista japonès, ha establert 
una col·laboració regular amb 
la pianista Varvara. Descrit pel 
mestre Pinchas Zukerman com 
“un gran violinista, un artista 
sincer i un intèrpret capaç 
de tocar música de totes les 
èpoques. Miura ens garanteix 
el màxim nivell del violí per a 
les pròximes dècades”.

SONATA KREUTZERCINQUENA  
DE XOSTAKÓVITX

LA PASSIÓ  
SEGONS SANT JOAN
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En col·laboració amb 
L’Auditori, el concert 
extraordinari de la Temporada 
serà protagonitzat per la 
Mahler Chamber Orchestra 
i Pablo Heras-Casado, amb 
dues de les obres cabdals de 
Manuel de Falla, El Amor Brujo 
i El Sombrero de Tres Picos. 

EL AMOR BRUJO

La Simfònica de Viena, una 
habitual a les programacions 
d’Ibercamera, propiciarà 
el debut del gran violinista 
grec Leonidas Kavakos a la 
Temporada. Un concert que 
serà també el seu debut com  
a director a la ciutat. 

SIMFÒNICA  
DE VIENA
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La Novena Simfonia de Mahler, Les Estacions de 
Piazzolla, els Nocturns de Chopin, Concert per a 
piano núm. 2 de Rakhmàninov, La Passió segons 
Sant Joan de Bach.

Simfònica de Ràdio Stuttgart, Orquestra de 
Cambra de Munic, Simfònica del Teatre Mariinsky, 
Simfònica de Viena i Mahler Chamber Orchestra.

Arcadi Volodos, Eliahu Inbal, Maria João Pires, 
Valery Gergiev, Edward Higginbottom, Daniil 
Trifonov i Leonidas Kavakos.

LES GRANS OBRES:

LES GRANS  
ORQUESTRES:

ELS GRANS NOMS:
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3. LLUÍS 
CLAPÉS, 

4. IBERCAMERA  
PER ALS JOVES
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Lluís Clapés és un dels més grans ceramistes i 
escultors del segle XX a Catalunya. Gran amant 
de la música i abonat a Ibercamera des de fa 
molts anys, és l’artista que ha creat la imatge de la 
nova Temporada. L’obra original, amb el número 
trenta-cinc, representatiu del 35è aniversari de la 
Temporada, es caracteritza per un fons de figures 
circulars que remeten a la seva recerca formal 
dels volums en gres i porcellana, treball al qual ha 
dedicat gran part de la seva trajectòria.

Fer la música clàssica accessible als joves és 
un dels pilars d’Ibrcamera. Per aquest motiu es 
treballa en les següents línies d’acció:

- Abonament Ibercamera Jove: dirigit a persones 
menors de 30 anys – sense el requisit que siguin 
estudiants – per tal que puguin gaudir dels 
concerts des de 6,50 €. 

- Promoció per a escoles: aquesta acció està 
dirigida a les escoles de música i conservatoris 
de la província de Barcelona, oferint entrades 
amb més d’un 50% de descompte als alumnes i 
professors acompanyants.

- Escena 25: Ibercamera ha tramitat més de 
200 comandes en poc més d’un any adherits a 
Escena 25, una campanya social impulsada pel 
Departament de Cultura per afavorir l’accés a 
espectacles de teatre, circ, dansa i concerts a 
joves entre 18 i 25 anys, amb preus de 3 a 10 €.

- Menors de 35: oferta dirigida a persones menors 
de 35 anys, facilitant entrades per als concerts de 
la Temporada a meitat de preu. 

- Quadern de Cultura: des del passat mes de 
setembre, Ibercamera forma part d’aquesta 
iniciativa que fa anys l’Ajuntament de Barcelona 
va endegar. Destinada a joves de 1r d’ESO 
empadronats a la ciutat comtal, la iniciativa pretén 
apropar la cultura als més joves, facilitant entrades 
gratuïtes per als menors i un acompanyant adult. 
En poc més de sis mesos, Ibercamera ha rebut 
400 peticions per als seus concerts.

EL SEGELL D’UN 
ANIVERSARI.
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5. ACCIÓ 
SOCIAL 

6. NOU PATROCINADOR 
GLOBAL DE LA TEMPORADA:
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Pel que fa a les polítiques de col·laboració amb 
entitats socials, es vol destacar l’èxit de l’adhesió 
d’Ibercamera al programa Apropa Cultura: en poc 
més d’un any 21 grups i 150 persones han assistit 
als concerts de la Temporada sota el programa 
Apropa. Ibercamera ha ofert un conjunt de 
localitats dels seus concerts de la 34a Temporada 
a entitats socials que treballen amb persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió social, tant en 
àmbits preventius com d’intervenció directa. 

Des de gener de 2018, Bodegas Ramón Bilbao és el 
nou patrocinador global d’Ibercamera, com també 
ho és a la Temporada de concerts de Madrid, La 
Filarmónica.  
Arrel d’aquesta col·laboració, ha sorgit un nou 
format de concerts en museus i actualment 
existeix una col·laboració amb el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza a Madrid i amb la Fundació 
Vila Casas a Barcelona.  
El proper mes de maig, un concert per a guitarra 
clàssica amb obres d’Albéniz, Falla, Granados, 
Tárrega i Rodrigo s’oferirà a l’Espai Volart de la 
Fundació Vila Casas en el marc de l’exposició 
Retrospective de la Lita Cabellut.

BODEGAS  
RAMÓN BILBAO
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Nombre total de localitats: 19.568 (estimació 
a falta de 4 concerts); promig d’entrades per 
concert 1.688.

El nombre d’abonaments s’ha mantingut, amb una 
pèrdua de percentatge mínima no significativa. 
Cal destacar, el continu creixement del Cicle 
Orquestres Internacionals a L’Auditori, que ha 
estat del 5’52%.

Pressupost global:  1.408.083,46 €

Subvenció total estimada: 150.000 (10,7%)

Amb una activitat de més de 35 anys a Barcelona, Ibercamera ha programat prop de 1.070 concerts, venut 1’4 
milions entrades, convidat 364 orquestres i més de 1.600 músics, entre directors, solistes i formacions de cambra 
a diferents escenaris de la ciutat.
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7. RESUM DE  
LA 34a TEMPORADA 

8. PRESSUPOST PER  
A LA 35a TEMPORADA

9. XIFRES PER A  
UN ANIVERSARI 



10. GRÀCIES
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Volem agrair el suport tant dels nostres abonats i aficionats com 
dels mitjans de comunicació que han fet possible que hàgim 
viscut trenta-quatre temporades increïbles. 

A tots vosaltres, gràcies.
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