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Juan Pérez Berná
Nace en Albatera (Alicante) en 1971 e realiza os estudios musicais no Conservatorio de

Música de Murcia onde obtén o Título Superior de óboe. Ademais é licenciado en Xeografía e Historia e Doutor

en Historia da Arte e da Música pola Universidade de Santiago de Compostela. Estudiou óboe moderno con

José Abellán, Francisco José Valero (Murcia), Juan Carlos Báguena (Madrid), Jerry Siruceck (USA), Hansjörg

Schellenberger (Alemaña) e Dorin Gliga (Rumanía), óboe barroco con Paolo Grazzi (Italia) e Paul Dombrecht

(Bélxica), dirección de orquestra con José Luis López García (Murcia) e Ludovic Bacs (Bucarest), e acude a

cursos de composición con Cristóbal Halffter e Antón García Abril, ainda que neste ámbito a súa formación é

basicamente autodidacta. Con dezaseis anos actuou como solista coa Orquesta de Jóvenes de Murcia, e

posteriormente con outras formacións como a Orquesta Ciutat d’Elx e a Orquestra de Cámara da Filarmónica

de Varna (Bulgaria). En 1994 foi finalista no Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España. Foi

director fundador da Camerata Laurentina de León e da la Bergidum Camerata. En 1998 foi director invitado da

Orquestra e Coro da Radio Nacional de Rumanía (Palacio de la Radio de Bucarest). Como director de

orquestra ten ampla experiencia en repertorio sinfónico-vocal, destacando especialmente a súa vinculación

coa Compañía Lírica Ofelia Nieto da Coruña. É autor de libros de texto para secundaria obrigatoria, artículos

en revistas especializadas e de publicacións monográficas sobre sobre etnomusicoloxía e historia de la

música. En 2013 deseña e dirixe para a Fundación Barrié a páxina web dedicada á historia da música culta en

Galicia www.laciudadgallegadelosmusicos.com. É membro da Asociación Galega de Compositores e o seu

secretario entre 2005 y 2011. O seu catálogo abrangue polo momento máis de 40 títulos, algúns deles obxecto

de edición e gravación. Dende 1992 dedícase á docencia e actualmente é profesor de óboe no Conservatorio

Profesional de Música da Coruña e dirixe a Coral Polifónica do Sporting Club Casino da mesma cidade.

Javier Vázquez Grela
Pianista nado na Coruña, cidade onde inicia os seus estudos musicais no conservatorio

superior de música coa pianista Natalia Lamas e o Concertista Rafael Sebastiá e especializándose en

acompañamiento vocal con Miguel Zanetti en Madrid. Termina a súa carreira coas máximas cualificacións en

1995. A partir de entón desenvolve unha ampla actividade como solista, acompañante e en formacións de

cámara. Posteriormente trasládase a Barcelona para estudar na Academia Luthier co pianista Antonio Ruiz

Mellado obtendo ao final dos seus estudos e por unanimidad do xurado o diploma de Concertista Cum Laude.

realizou grabaciones para a Radio Nacional de España, Radio Galega, e Televisión de Galicia e estreou

numerosas obras de autores da Asociación Galega de Compositores sendo escolleito por devandita

asociación no ano 2010 para difundir as súas obras no ciclo Xacobeo Clasics patrocinado pola Xunta de

Galicia. En xaneiro do ano 2007 grava un cd co clarinetista Antonio Suárez con obras de Brahms e Poulenc.

Ese mesmo ano e con motivo do 20 aniversario da morte de Federico Mompou interpreta nunha serie de

concertos en España e México, a integral das cancións e danzas e as variacións sobre un tema de Chopin.

Desde o ano 1998 é pianista acompañante por oposición do Conservatorio Profesional de Música da Coruña.

No ano 2000 grava a Rapsodia in blue de George Gershwin coa Orquesta Sinfónica Melide e tamén con esta

orquestra foi o encargado de estrear no ano 2005 o concerto para piano e orquesta do compositor galego

Fernando V. Arias no auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Actuou en salas de concertos e auditorios de Galicia, Aranjuez (Auditorio Isabel de Farnesio), Boadilla do

Monte (Madrid), Barcelona (Casa Elizalde, Centro de Música Contemporánea), León (Fundación Eutherpe),

Zaragoza (Sala Luís Galve), Valladolid, Ámsterdam, Utrecht, en varias cidades de México (a destacar o

concerto no Museo Nacional de Historia en México DF), Londres, Parides, Lisboa, Museo Franz Liszt de
Budapest e Museo Rimsky-Korsakov de San Petersburgo e Tokio

David Veiga Martínez
Nace en A Coruña e desenvolve os seus estudos musicais no Conservatorio da mesma

cidade cós profesores Pucho Portela, Celso Béjar, Xosé Carlos García, Jesús Llaneza, Laura Quintillán, Carmen

Varela e Rogelio Groba Otero. Ase mesmo, foi alumno do destacado violinista Florian Vlashi, e recibíu clases,

durante dos años, na Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia. Estudiou en Madrid cós mestres Ara Malikian,

Eusebio Ibarra e Manuel Guillén, có que realiza un postgrado no Conservatorio Superior de Atocha. A súa

formación musical compleméntase mediante a asistencia a diversos cursos de perfeccionamiento :Análisis,

impartidos por Fabián Panisello, José Luis Turina, Ángel Oliver, entre outros, Música de cámara e orquestral, con

profesores como Gregori Fedorenko, Peter Mash, Luis Rego, Jordi Mora, Xavier Casademunt, James Ross,

Andrés Zarzo,...Violín, realizados por Yuri Nashuskin, Agustín León Ara, Nicolás Chumachenko, Ara Malikian,

Yllia Gruber, Ettore Peregrini, Ana Chumachenko, Mauricio Fucks, etc. Tocou con orquestras como a Orquestra

de Cámara Galega, Xoven Orquesta de la Sinfónica de Galicia, Orquestra Xoven da Comunidade de Madrid,

Conxunto Instrumental Século XX, Real Filarmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de

Cámara de El Escorial, Orquestra de Cámara Resonance, etc. Realiza unha labor camerística continua, tanto

con dúo violín-piano como con cuarteto de corda (é compoñente do Cuarteto Antares), dando concertos por

salas de todo o ámbito nacional. Ase mesmo, forma parte dunha agrupación de música antiga e colabora

asiduamente có grupo de tangos "Tangata“. Durante estos últimos anos, foi convidado como profesor

colaborador no ambicioso proxecto desenvolto pola Orquesta Sinfónica de Monzón en Aragón.

PROGRAMA
PRIMEIRA PARTE

* Henri DUTILLEUX, “Sonate pour hautbois et piano”
Aria

Scherzo
Final

* Juan PÉREZ BERNÁ, “Travesía Ficticia” (estrea)
A costa dos indios tónicos
A illa das Lembranzas

* Francis POULENC,“Sonate pour hautbois et piano”
Élégie
Scherzo
Déploration

SEGUNDA PARTE

* Arcangelo CORELLI /Fritz KREISLER, “La Folía” para violín e piano

* Johann Sebastian BACH, “Concerto para óboe e violín en do menor”, BWV 1060ª

Allegro
Adagio
Allegro


