
Del 25_06 al 10_07 CENTRE CULTURAL LA NAU
(c/ Universitat, 2. 46003 València) 
22.30h 
 
Dissabte 25/06
En la imaginación
Sílvia Pérez Cruz, veu 
Javier Colina, contrabaix
Marc Miralta, bateria
Albert Sanz, piano
Perico Sambeat, saxòfon
 
Diumenge 26/06
Capella de Ministrers
Carles Magraner, director 
Super Lamentationes de 
Cristóbal de Morales 

Dilluns 27/06
Orquesta JJMM Universidad de León
Juan Luis García, director

Dimecres 29/06* i dijous 30/06
Orquestra Filharmònica de la  
Universitat de València 
Orfeó Universitari de València
Lluís Vich Vocalis
Hilari Garcia Gázquez, director musical
Tono Berti, director artístic
La setena parada
*Concert a benefici del Casal de la Pau
  
Divendres 01/07
Estil Concertant
Isabel Monar, soprano
Marisa Esparza, traverso
Silvia Márquez, fortepiano
Mozart-Martín i Soler, 
vides paral·leles

Dissabte 02/07
Leioa Kantika Korala
Basilio Astulez, director
Caelum et terra

Diumenge 03/07
Orfeó Universitari de València
Francesc Valldecabres, director
Eroticitat (P. de Luis)
Ad urbe condita (R. Pastor)

Dilluns 04/07
Cor de la Generalitat Valenciana
Francesc Perales, director
Poesia al cor: del Tirant 
a la Generació del 27
 
Dimarts 05/07 
Jordi Savall
La reveuse 

Dimecres 06/07
Orquestra de València
José Sanchís, director
Concert a benefici de la Fundació Acavall

Dijous 07/07
Colectivo Mortero
La pell possible 
 
 
Venda anticipada d’entrades 
a partir del 7 de juny (PVP 3 €) 
www.latenda.es/entrades 
o al Centre Cultural La Nau
Localitats no numerades, aforament limitat 
 
 
PLAÇA PATRIARCA 
Entrada lliure  
 
21.00h 
Divendres 08/07
Tornejants i Muixeranga d’Algemesí

21.30h  
Dissabte 09/07
Urbalia Rurana i La Romàntica 
del Saladar
La vespra i la festa

Diumenge 10/07
Pep el Botifarra 
Jove Banda Simfònica FSMCV
Pablo Marqués, director
Botifarra a banda
 



 
SERENATES 2016 

 
En la imaginación 
Silvia Pérez Cruz , veu 
Javier Colina, contrabaix. 
Marc Miralta, bateria. 
Albert Sanz, piano. 
Perico Sambeat, saxòfon. 

La cantautora Silvia Pérez Cruz, Javier Colina, Marc Miralta  i 
Albert Sanz presentaran en concert “En la imaginación”, que 
aquest  any ha  rebut  el premi  al millor  àlbum de  jazz de  la 
música independent.  
 
 
 
 

dissabte 25/06/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 
 
Amb motiu de la demanda d’entrades per al concert, la Universitat oferirà la retransmissió gratuïta en 
directe a l'Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic 
 
De les 220 places, el 50% sortiran amb prereserva:  
EL 50% restants es podran recollir al Jardí Botànic el mateix dia del concert a partir de les 20 hores. 
 
PRERESERVA D'INVITACIONS en la Tenda de LA NAU o via online a: http://fundacio.uv.es/tenda/nsj/ 
 
El termini per a reservar les invitacions comença el dia 21 de juny a les 9 h i finalitza quan s'esgoten les 
localitats. 
 
Cada persona pot reservar fins a un màxim de dues entrades. Les localitats que excedeixen aquesta 
quantitat per usuari s'anul·laran. 
 
Una vegada feta la reserva, es podran recollir les entrades presentant el tiquet de reserva a la TENDA de 
LA NAU. El termini per a retirar les entrades finalitza el dia 24 de juny a les 14 h. 
 
Els concerts són a les 22.30 hores.   
 
TENDA DE LA NAU: C/ Universitat, 2   -  46003 València   -   Tel: 0034 9639 83469  -  nau@latenda.es 
Horari: dilluns a divendres de 10.00-14.00 i de 16.00 a 20.00 h. 
 
 

 

Capella de Ministrers 
Carles Magraner, director 

Super Lamentationes de Cristóbal de Morales 
El grup valencià Capella de Ministrers, especialitzat en  la 
recuperació  de  música  històrica  del  Renaixement, 
interpretarà  les  Super  lamentationes  Hieremie  Prophete 
de Cristóbal de Morales.  

 

 

diumenge 26/06/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 

http://fundacio.uv.es/tenda/nsj/#_blank
mailto:nau@latenda.es#_blank


PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat. 

 

Orquesta JJMM Universidad de León 
Juan Luis Garcia, director 
 

l’Orquestra  JJMM  de  la  Universitat  de  Lleó  actua  com  a 
intercanvi de  la Xarxa d’Orquestres Universitàries Espanyoles 
SINERGIA.  Interpretaran  la  Simfonia  núm.  1    sobre  les 
metamorfosis d’Ovidi de K.D.v.Dittersdorff i la Sinfonia núm. 3 
deF. Schubert.  

 
dilluns 27/06/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat. 
 
 

 
 

Orquestra Filharmònica de la Universitat de València 
Orfeó Universitari de València 
Lluís Vich Vocalis 
Hilari Garcia Gázquez, director musical 
Tono Berti, director artístic 
La setena parada 

l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, com 
a cloenda del  seu XXè aniversari,     presentarà  l’espectacle 
audiovisual “La setena parada: viatge musical entre cultures 
en  7  moviments”,  amb  la  participació  de  les  veus 
masculines de l’Orfeó Universitari i de Lluís Vich Vocalis.  
La direcció artística de  l’espectacle serà de Tono Berti que,  
amb  la  creació  de  6  videoartistes,  ens  farà  viatjar  amb  la 
música d’Alfred Ketèlbey dirigida per Hilari Garcia.  

La funció del dia 29 tindrà caràcter benèfic i la recaptació serà donada a l’ONG Casal de 
La Pau.  
 
dimecres  29/06/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat. 
 

 

Orquestra Filharmònica de la Universitat de València 
Orfeó Universitari de València 
Lluís Vich Vocalis 
Hilari Garcia Gázquez, director musical 
Tono Berti, director artístic 
La setena parada 

l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, com 
a cloenda del  seu XXè aniversari,     presentarà  l’espectacle 
audiovisual “La setena parada: viatge musical entre cultures 



en 7 moviments”, amb la participació de les veus masculines de l’Orfeó Universitari i de 
Lluís Vich Vocalis.  
La  direcció  artística  de  l’espectacle  serà  de  Tono  Berti  que,    amb  la  creació  de  6 
videoartistes, ens farà viatjar amb la música d’Alfred Ketèlbey dirigida per Hilari Garcia.  
dijous  30/06/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat. 
 

 

Estil Concertant 
Isabel Monar, soprano 
Marisa Esparza, traverso 
Silvia Márquez, fortepiano 
Mozart i Martín i Soler, Vides paral∙leles 

el  grup  valencià  Estil  Concertant,  especialitzat  en  la 
interpretació  de  música  dels  períodes  barroc  i  clàssic 
europeus, presentaran un programa amb àries de Mozart 
i  Martin  Soler,  interpretades  per  la  soprano  Maribel 
Monar.  
 

divendres  01/07/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 

 

Leioa Kantika Korala 
Basilio Astulez, director 
Caelum et terra 

El  cor  jove  Leioa  kantika  Korala  del  País Basc dirigit  per 
Basilio Astulez, una de  les figures més representatives de 
la pedagogia musical,   ens presenta el programa caelum 
et terra.  
 
 
 

dissabte  02/07/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 
 

 

Orfeó Universitari de València 
Francesc Valldecabres, director 
Eroticitats (P. de Luis) i Ad urbe condita (R.  Pastor) 

 
l’Orfeó Universitari de València interpretarà les estrenes de 
les  obres    “Ad  urbe  condita”  de  Ramon  Pastor    i 
“Eroticitats” de Pau de Luis; ambdós han estat compositors 
residents  de  l’agrupació  els  anys  2015  i  2016, 

ivament.  

7/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 

respect
 

diumenge  03/0



PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 

 
Cor de la Generalitat Valenciana 
Francesc Perales, director 
Poesia al cor: del Tirant a la Generació del 27 

El Cor de  la Generalitat Valenciana, dirigit pel seu titular Francesc 
Perales,  interpretarà  el  programa  “Poesia  al  cor:  del  Tirant  a  la 
generació del 27”, amb poemes musicats de  temàtica amorosa a 
capella.  
 
 

dilluns  04/07/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 
 

 
 
Jordi Savall 
La reveuse 

 El violagambista  Jordi Savall  interpretarà a     solo el programa “Le 
reveuse”  amb obres per  a  viola de  gamba  en  el  temps de Marin 
Marais i de Mr. de Sainte‐Colombe.  
 
 
 
 

 
dimarts  05/07/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 
 
Amb motiu de la demanda d’entrades per al concert, la Universitat oferirà la retransmissió gratuïta en 
directe a l'Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic 
 
De les 220 places, el 50% sortiran amb prereserva:  
EL 50% restants es podran recollir al Jardí Botànic el mateix dia del concert a partir de les 20 hores. 
 
PRERESERVA D'INVITACIONS en la Tenda de LA NAU o via online a: http://fundacio.uv.es/tenda/nsj/ 
 
El termini per a reservar les invitacions comença el dia 21 de juny a les 9 h i finalitza quan s'esgoten les 
localitats. 
 
Cada persona pot reservar fins a un màxim de dues entrades. Les localitats que excedeixen aquesta 
quantitat per usuari s'anul·laran. 
 
Una vegada feta la reserva, es podran recollir les entrades presentant el tiquet de reserva a la TENDA de 
LA NAU. El termini per a retirar les entrades finalitza el dia 24 de juny a les 14 h. 
 
Els concerts són a les 22.30 hores.   
 
TENDA DE LA NAU: C/ Universitat, 2   -  46003 València   -   Tel: 0034 9639 83469  -  nau@latenda.es 
Horari: dilluns a divendres de 10.00-14.00 i de 16.00 a 20.00 h. 
 

 

http://fundacio.uv.es/tenda/nsj/#_blank
mailto:nau@latenda.es#_blank


Orquestra de València 
José Sanchís, director 

l’Orquestra  de  València  actuarà  en  un 
concert  de  caràcter  benèfic  per  a  la 
Fundació Acavall, en què  la participació 
de músics joves serà molt destacada. 
 
 
 
 
 

 
Concert a benefici de la Fundació Acavall 
dimecres  06/07/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 

 
Colectivo Mortero 
Paula Miralles, interpretació 
Esther Vidal, violí 
Pilar Parreño, viola 
La pell possible 

el Colectivo Mortero, ens presentarà  l’espectacle 
La  pell  possible,  un  projecte  interdisciplinari  ‐
poesia,  música,  dramatització  i  imatge‐  que 
reuneix  les  veus  de  poetes  com  Ausiàs  Marc, 
Vicent  Andrés  Estellés,  Marc  Granell,  Manuel 
Asensi, Begonya Pozo i Lola Andrés.   

 
dijous  07/07/16, 22.30 hores. Centre Cultural La Nau (c/ Universitat, 2). 
PVP 3,00 € 
Localitats no numerades. Aforament limitat 
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