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Parcials realitzats pels professors convidats

Beatriz Cambrils
Josep Colomé
Patricio Soler

Isabel Villanueva
Matthias Weinmann

Carlos Checa
Carlos Checa és  director titular i artístic 
de la Jove Orquestra Simfònica de 
Barcelona (JOSB), va saltar a l'escena 
internacional a Xina en 2005, dirigint 
la City Chamber Orchestra of Hong 
Kong, en 2009 va debutar amb 
excel·lents crítiques al cap davant de la 
Royal Philharmonic Orchestra en el 
Cadogan Hall de Londres i per invita-
ció personal del mestre Gustavo Duda-
mel, al maig de 2014 va fer el seu debut 
a Veneçuela, a "El Sistema".  

També  ha dirigit  principals orquestres 
simfòniques  al Perú, Chile, Argentina, 
Mèxic , Honduras, Costa Rica ,Polò-
nia, i orquestres espanyoles com  l'Or-
questra Simfònica de Radio i Televisió ( 
ORTVE) , Real Filharmonia de

Galícia, Orquestra Simfònica de 
Balears, Orquestra d'Extremadura, 
Orquestra de Còrdova, Orquestra 
Simfònica Provincial de Màlaga, 
Orquestra Simfònica de la Regió de 
Múrcia, Orquestra Clàssica Santa 
Cecilia, Orquestra Manuel de Falla i 
l'Orquestra Simfònica de Tenerife 
entre d’altres. 

Desde novembre de 2016 es director de 
l’Orquestra Simfònica de la discogràfi-
ca Univesal Music, amb seu a Madrid 
amb la qual ha realitzat gires simfòni-
ques a nivell nacional i internacional 
amb diferents artistes, ha dirigit també 
en els principals festivals de música 
d'Espanya  i destaca el seu debut a El 
Teatro Real  i al Gran Teatre de Liceu. 

Carlos , en acabar la seva formació 
amb les màximes qualificacions   al 
Conservatori  Superior de Música  de  
la seva ciutat natal,  a  Barcelona,  va 
rebre  una beca de la Joven Orquesta 
Nacional de España i ha  ampliat  la 
seva formació amb els mestres Francesc 
Llongueres, Ros Marbà, Kurt Masur  i 
George Pehlivanian. Des de 2005 és el 
director artístic del Festival Internacio-
nal de Música Serranía de Cuenca 
(FIMUC). 

Aquesta temporada 21/22 ha convidat 
als mestres Josep Caballé Domenech, 
Christian Vásquez i Rubén Gimeno.

La JOSB, ha realitzat dos gires, una  
l’any 2018 per Salamanca, Plasècia i 
Reus, i un altre en 2019, per Barbastro 
(Osca) i Andorra. Aquest mateix mes, 
del 8 al 12  d’octubre  farà la seva 
tercera gira on destaca la invitació per 
fer el seu debut  al “Palacio de  Congre-
sos de  Ávila” i  al “Palacio de Congre-
sos de Salamanca”. 

Des de 2016, La JOSB realitza una tasca 
solidaria molt important, ha col.laborat 
amb La Marató de Tv3 i amb funda-
cions com UNICEF, Pascual Maragall, 
Càritas, AFAB, Mans a les Mans, Cara-
vana Solidaria per la Pau, i la Fundació 
Pere Closa.  

El Concert solidari d’aquesta tarda és a 
favor de l’AFAB. 

FARMACIA A. MONTEAGUDO (Beteta)  BAR JANO (Beteta)  RESTAURANTE MESÓN SIERRA ALTA (Vega del Codorno)
FERRETERIA DIONI (Beteta)  VITRUF “Vive la Trufa” (Lagunaseca)  PANADERÍA LÁZARO (Beteta)

ARCADUZ TALLER CERÁMICA (Beteta)  RESTAURANTE EL CASTILLO (Molina de Aragón)  ORIFLAME CÓSMÉTICA SUECA NATURAL
SUPERMERCADO CARNICERÍA LUENGO MUÑOZ (Beteta)  TALLERES ADOLFO CARDO (Puente de Vadillos-Cañizares)

La Jove Orquestra Simfònica de 
Barcelona (JOSB) enceta avui amb 
aquest concert inaugural la seva VII 
Temporada  de concerts. Amb els 
derrers any  ha realitzat més de 35 
programes simfònics deferents amb  
l’objectiu de  difondre la música simfòni-
ca i com a activitat musical, pedagògica 
i cultural, complementar la formació 
dels joves instrumentistes, fomentant-ne 
el seu desenvolupament educatiu en un 
marc d’alt nivell artístic en què es 
comparteixen coneixements, il.lusió, 
esforç i talent. 

La JOSB integrada actualment per 63 
joves músics,  es va fundar l’any 2015 
sota la direcció titular i artística del 
director d’orquestra Carlos Checa. Es 
va presentar al Foyer del Gran Teatre 
del Liceu i des de la seva temporada 
inaugural 15/16, manté un mínim de 
sis programas simfònics per temporada.

Col.labora també amb profesors, amb 
joves solistes i amb  directors convidats.

P. I. Txaikovski: Suite “El Llac dels Cignes”
 
Escena—Dansa dels Cignes—Vals                             (12'aprox)

P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 6 en Si menor, op. 74
“Patètica” 
 
I. Adagio- Allegro non troppo
II. Allegro con grazia
III. Allegro molto vivace
IV. Finale: Adagio lamentoso                              (45'aprox)

La JOSB comptarà a l'inici del concert amb la col·laboració de la joveníssima cantant 
Maria Reyné, que interpretarà la versió simfònica del tema "Writing's on the wall" de 
Sam Smith amb un arrengament fet expressament pel compositor Ferran Cruixent.

Ja podeu comprar les entrades pel proper concert de la JOSB al Palau de la Música, diumenge 13 de febrer de 2022.
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Carlos Checa és  director titular i 
artístic de la Jove Orquestra Simfònica 
de Barcelona (JOSB), va saltar a l'esce-
na internacional a Xina en 2005, 
dirigint la City Chamber Orchestra of 
Hong Kong, en 2009 va debutar amb 
excel·lents crítiques al cap davant de la 
Royal Philharmonic Orchestra en el 
Cadogan Hall de Londres i per invita-
ció personal del mestre Gustavo Duda-
mel, al maig de 2014 va fer el seu debut 
a Veneçuela, a "El Sistema".

També  ha dirigit  principals orquestres 
simfòniques  al Perú, Chile, Argentina, 
Mèxic , Honduras, Costa Rica ,Polò-
nia, i orquestres espanyoles   com 
l'Orquestra Simfònica de Radio i Tele-
visió ( ORTVE) , Real Filharmonia de 
Galícia, Orquestra Simfònica de 
Balears, Orquestra d'Extremadura, 
Orquestra de Còrdova, Orquestra 
Simfònica Provincial de Màlaga, 
Orquestra Simfònica de la Regió de 
Múrcia, Orquestra Clàssica Santa 
Cecilia, Orquestra Manuel de Falla i 
l'Orquestra Simfònica de Tenerife 
entre d’altres.

Desde novembre de 2016 es director de 
l’Orquestra Simfònica de la discogràfi-
ca Univesal Music, amb seu a Madrid 
amb la qual ha realitzat gires simfòni-
ques a nivell nacional i internacional 
amb diferents artistes, ha dirigit també 
en els principals festivals de música 
d'Espanya  i destaca el seu debut a El      

Teatro Real  i al Gran Teatre de Liceu.
Carlos, en acabar la seva formació amb 
les màximes qualificacions   al Conser-
vatori  Superior de Música  de  la seva 
ciutat natal,  a  Barcelona,  va rebre  
una beca de la Joven Orquesta Nacio-
nal de España i ha  ampliat  la seva 
formació amb els mestres Francesc 
Llongueres, Ros Marbà, Kurt Masur  i 
George Pehlivanian. Des de 2005 és el 
director artístic del Festival Internacio-
nal de Música Serranía de Cuenca 
(FIMUC).

La JOSB, ha realitzat tres gires, una l'any 
2018 per Salamanca, Plasècia i Reus, un 
altre en 2019, per Barbastro (Osca) i 
Andorra i el passat mes d'octubre va fer 
el seu debut al Palau de congressos d'Ávi-
la i al Palau de Congressos de Salaman-
ca".

Des de 2016, la JOSB du a terme una 
tasca solidària molt important, hi ha 
col·laborat amb La Marató de Tv3 i 
amb fundacions com UNICEF, Pascual 
Maragall, Càritas, AFAB, Mans a les 
Mans, Caravana Solidària per la Pau, i 
la Fundació Pere Closa.

El Concert solidari d'aquesta tarda és a 
favor de la Fundació Banc dels Aliments.

La Jove Orquestra Simfònica de 
Barcelona (JOSB) inicia aquesta setena 
temporada un cicle JOSB al Palau de la 
Música, l'orquestra té l'objectiu de difon-
dre la música simfònica i com a activitat 
musical, pedagògica i cultural, comple-
mentar la formació dels joves instrumen-
tistes, fomentant-ne el desenvolupament 
educatiu en un marc d'alt nivell artístic 
en què es comparteixen coneixements, 
il·lusió, esforç i talent.

Integrada actualment per més de seixan-
ta joves músics, l'orquestra es va fundar 
l'any 2015 sota la direcció titular i artísti-
ca del director d'orquestra Carlos Checa. 
Es va presentar al Foyer del Gran Teatre 
del Liceu i des de la seva temporada 
inaugural 15/16, manté un mínim de sis 
programas simfònics per temporada. 
Col.labora també amb profesors, amb 
joves solistes i amb directors convidats. 
Aquesta temporada 21/22 ha convidat 
als mestres Josep Caballé Domenech, 
Christian Vásquez i Rubén Gimeno.

P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 6 en Si menor, op. 74 
“Patètica”
I. Adagio- Allegro non troppo
II. Allegro con grazia
III. Allegro molto vivace
IV. Finale: Adagio lamentoso

    (45'aprox)

Programa núm. 2
María Reyné, veu solista
Jove Orquestra Simfònica de Barcelona
Carlos Checa, director

La JOSB comptarà a l'inici del concert amb la col·laboració de la joveníssima cantant 
María Reyné, que interpretarà la versió simfònica del tema "Writing's on the wall" de 
Sam Smith amb un arrengament fet expressament pel compositor Ferran Cruixent.

P. I. Txaikovski: Suite “El Llac dels Cignes”

Escena—Dansa dels Cignes—Vals                          (12'aprox)

Concert solidari

JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA
Carlos Checa, director

Teatre de La Passió d'Olesa de Montserrat
20 de novembre de 2021, 18.30h.

Concert en benefici del projecte solidari Olesa Accessible




