
CONCERTO
PALACIO DA ÓPERA
22 de abril de 2018

12.15 horas

DIRECTOR TITULAR:
JUANJO OCÓN

Se desexan ser informados das nosas actividades mediante 
correo electrónico, poden solicitalo en banda@coruna.es

VINDEIROS CONCERTOS:

Parque de Santa Margarita
Sábado, 5 de maio

Teatro Rosalía de Castro
Xoves, 10 de maio

Como banda sonora
da cidade 1948-2018

IN CRESCENDO COA

Pazo da Ópera a beneficio da ONG “Tierra de Hombres”, nos festi-
vales de bandas das letras galegas, nas semans solidarias por Filipinas 
a favor de UNICEF e tamén nas V semans solidarias a favor do 
banco de alimentos “Rías Altas” e dé Cáritas. 

Esta agrupación está formada por 65 alumnos, das especialida-
des de vento madeira, vento metal, percusión, e na que se integran 
alumnos de necesidades educativas especiais.

GRUPO DE VIOLONCELLOS DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS DE A CAPELA E CABANA 
E DA ESCOLA DE MÚSICA DE SAN SADUR-
NIÑO

CARLA GÓMEZ IGLESIAS - Clarinete
Nada na Coruña 

en 2006.
Comeza aos cin-

co anos na Escola de 
Músicos da Coruña, 
co profesor Joaquín 
Meijide, ata a actua-
lidade.

Á idade de 10 
anos, xa é gañadora 
de premios nacionais 
e internacionais, sem-
pre en categorías superiores (12-17 anos): Primeiro Premio en Italia, 
14º Concorso Internazionale per Clarinetto Citta dei Carlino 
2017, New York, Golden Classical Music Awards International 
Competition 2016, Berlin, Rising Star Grand Prix 2016. Inter-
national Music Competition Berlinen premiada cun concerto na 
prestixiosa Philarmonie Berlin Hall. 

Londres, Grand Prize Virtuoso International Music Compe-
tition. Ourense, II Concurso de Clarinete Cidade de Ourense 
2016.

Con 9 anos, na Coruña, seleccionada no 1º Concurso de Inter-
pretación Xóvenes Solistas de Galicia, Concerto de C. Stamitz no 
Centro Ágora coa Banda Municipal de Música da Coruña.

Primeiro Premio en Portugal, no IX Concurso Luso-Espanhol de 
Fafe - Clarinete e en Praga, International Competition for Clari-
net, logrando o Premio especial Absolut Winner”.

Con 7-8 anos, en categoría ata 12 anos, Primeiro Premio en Ou-
rense no I Concurso de Clarinete Cidade Ourense 2014. 

A Estrada, XII Certame de Xóvenes Solistas José Valcárcel e en 
Italia, Terceiro Premio en 10h International Clarinet Competi-
tion Saverio Mercadante 2014 de Bari.

O noso agradecemento ao

Centro Liceo “La Paz”, ao CMUS da Coruña,

ás Escolas Municipais de A Capela e de Cabana, 

á Escola de Música de San Sadurniño e a

Carla Gómez Iglesias por sumarse ó

Proxecto In crescendo coa BMMC



Programa

1ª PARTE

5ª Sinfonía y MaMbo nº 5
Rafael Vizcaíno Cambra

Concerto nº 2 in Eb major for clarinet and
orchestra Op. 75

Carl Maria von Weber
Solista: Carla Gómez Iglesias

2ª PARTE

Movie favoriteS
Theme from “Jurassic Park”

Somewhere Out There
The John Dunbar Theme

Back To The Future
Star Trek® - The Motion Picture

Raiders March

broadway favoriteS
Memory

The Phantom Of The Opera
Edelweiss

filM favoriteS
Pirates Of The Caribbean

Mission: lmpossible Theme

NOTAS Ó PROGRAMA

A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DA 
CORUÑA, UN INSTRUMENTO DE INTE-
GRACIÓN SOCIAL

A banda municipal afronta dous concertos de suma importancia, 
dous concertos onde se ve con claridade a función social que des-
empeña esta agrupación. Por unha banda formaremos parte dunha 
peza teatral chamada Unha ollada nas mans, onde na parte teatral 
participan membros da asociación cultural para a integración social 
DIVERSOS, que desenrolan un traballo a prol da integración de 
persoas con capacidades diversas. Para nós supón unha fantástica 
oportunidade para achegar ao traballo dunha agrupación profesio-
nal a xente que atopa na música un fenómeno especial e fantástico. 
Dito concerto terá lugar o xoves 19 de abril no Teatro Rosalía, que 
sabemos vaise quedar pequeno para gozar do talento destes xeniais 
actores. Ademais disto todo elo co fío condutor dunha peza teatral 
sobre a figura de Pablo Picasso e a súa pintura que estiveron vence-
lladas tamén a esta cidade.

Outro dos proxectos que levaremos a cabo o día 22 de abril é un 
concerto con diversas formacións musicais de organismos da cidade 
(Conservatorio Profesional de Música da Coruña, Banda do Colexio 
Liceo “La Paz”, grupos de violonchelos de varias escolas de música), 
que culminará na posta en escena de preto de 200 músicos mozos 
que se reunirán a carón da Banda de Música Municipal da Coruña 
cun concerto de música de bandas sonoras e musicais. Ademais 
tamén contaremos neste concerto cunha solista de futuro, como é 
Carla Gómez Iglesias, sobresaínte clarinetista con tan só 12 anos, 
e que será exemplo para os máis cativos do que supón o traballo e 
estudo dunha especialidade instrumental. Cremos que estes mozos 
estudantes de música van atopar nesta oportunidade de tocar cos 
músicos profesionais da Banda municipal un aliciente que os anime 
a continuar coas carreiras que están comezando, á vez que suporá o 
descubrimento para moitos deles do traballo e existencia da Banda 
Municipal. Esta debe ser a oportunidade para crear un novo público 
que asista aos concertos da banda municipal e se vaian formando na 
vida musical a través dos nosos concertos.

Sen máis e como citamos no encabezado, esta semana é unha 
semana grande para nós por levar a cabo dúas iniciativas tan impor-

tantes para o desenrolo e visualización do traballo colectivo que se 
realiza na nosa cidade, e como a banda municipal é o nexo de unión 
para a súa visualización. 

BANDA DE MÚSICA LICEO “LA PAZ”

O CPR Plurilingüe Liceo “La Paz”, fundado e dirixido por D. 
Carlos Pérez Roca e D. Antonio Pintor Vidal, cumpre este curso o 
seu 50 aniversario e é considerado, desde hai décadas, un dos centros 
educativos emblemáticos da nosa cidade.

Grazas ao apoio de D. Antonio e D. Carlos, Directores Xerais 
do CPR Liceo “La Paz”, José Orentino Sueiro Menor, puido levar 
adiante a creación do Conservatorio e as Escolas de Música e Danza 
Liceo “La Paz”, que dirixe desde os seus comezos.

A Banda de Música Liceo “La Paz” Nace en xuño de 2004, nas 
actividades extraescolares do Colexio Liceo “La Paz”.

En 2008 a Xunta de Galicia concede ao Liceo “La Paz” a autori-
zación para constituir o Conservatorio oficial de Música Profesional 
(C.A.M.P.)

A Banda realiza actividades de intercambio cultural con outras 
agrupacións xuvenís,  Tamén foi convidada a actuar a diversos lu-
gares de Galicia, España e o estranxeiro e a colaborar en Concertos 
benéficos.

En xuño de 2008, a Banda de Música Liceo grava nos estudos 
Mans o seu primeiro disco, titulado Poco a Poco.

Poucos meses despois, grava o seu segundo disco: Stuffen (Escalóns).

BANDA INFANTIL DO CMUS DA CORUÑA

Nace no curso, 2012/13 có fin de que os alumnos de 3º e 4º de 
grao elemental coñezan e disfruten a experiencia de tocar nunha 
agrupación instrumental, cos benefícios que eso comporta para a 
educación integral do alumno. Participou no concerto solidario no 


