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Des de la seva fundació, la Banda Municipal (Simfovents Palma) du a terme tota una sèrie d’activitats culturals, 
educatives i protocol·làries, estructurades en la temporada de concerts realitzada a l’Auditori del Conservatori de 
les Illes Balears a Palma i amb els diferents cicles organitzats des de l’Àrea de Cultura, mitjançant els quals 
desenvolupa una intensa tasca artística i social. 

Al llarg dels seus cinquanta anys d’història han col·laborat amb la Banda Municipal directors, solistes i cantants de 
renom, així com la majoria de les agrupacions i institucions musicals més destacades de l’illa.

El director valencià Francisco Valero-Terribas ha estat quali�cat pels especialistes com un dels directors joves més 
interessants dels darrers anys i una autèntica revelació després de la seva participació en qualcuns dels concursos 
i festivals més importants com la Malko Competition, Festival de Lucerna, Cabrillo Festival de Música Contem-
porània, Järvi Suvefestival, Tonhalle de Zuric i Royal Sco�ish National Orchestra.

Les seves aparicions al capdavant d’orquestres inclouen formacions com l’Orquestra de l’Òpera de Xangai, 
l’Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca, la Nord Filharmònica Txeca, Festival Strings Lucerne, Petrobras 
Simfonica Rio de Janeiro, Cabrillo Festival Orchestra de Califòrnia, Filharmònica de Stat Transilvània, Pärnu 
Linnaorkester, Haifa Symphony, Orquestra d’Extremadura, Oviedo Filharmonia, Orquestra Simfònica d’RTVE, 
Orquestra de València, Orquestra Simfònica de les Illes Balears, World Youth Orchestra i les orquestres joves 
nacionals d’Estònia, Armènia i Espanya.

Titulat en les especialitats de Clarinet i  Direcció d’Orquestra al Conservatori Superior de Música de València, 
després  va completar l’estudi de direcció en qualcunes de les més importants universitats  i acadèmies d’Europa 
amb grans mestres com Kurt Masur, Bernard Haitink, David Zinman, López-Cobos, Yoel Levi, Jorma Panula,  Marin 
Alsop, Paavo i Neeme Järvi.  

Especialment tutelat per Isaac Karabtchevsky, Bernard Haitink, John Nelson, Yoel Levi i Jesús López Cobos, ha duit 
a terme col·laboracions com a director assistent a produccions d’òpera i simfòniques. Ha estat  convidat personal-
ment pel mestre Lorin Maazel com a director resident del Festival de Castleton (Estats Units).
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Beethoven 250è aniversari
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Rondino en mi bemoll major, WoO 25

Simfonia núm. 7, en la major, opus 92 

(versió per a Harmoniemusik en sol major)

I- Poco sostenu�o-vivace

II- Allegre�o

III- Presto

IV- Allegro con brio

Marxes núm. 1 i 2, en fa major, WoO 18 i 19

Marxa en do major, WoO 20, “Zapfenstreich”

Polonesa en re major, WoO 21

Escocesa en fa major, WoO 22

Marxa en re major, WoO 24

Francisco Valero-Terribas, director
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ORGANITZA 

Àrea de Cultura i Benestar Social

971 720 135  / musicaiescena@palma.es

MÉS INFORMACIÓ
010 i www.palmacultura.cat

TOTS ELS CONCERTS SÓN D’ENTRADA LLIURE, AMB CABUDA LIMITADA
Per a poder accedir al concert s’ha de reservar invitació.

INVITACIÓ
Per a poder accedir al concert s’ha de reservar invitació.
Es poden reservar electrònicament com a màxim 2 invitacions per persona 
i concert la mateixa setmana de cada un dels concerts a:  

DIPÒSIT LEGAL: DL PM 745-2020
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Reserva electrònica
www.palmacultura.cat

L’assistència com a públic a aquesta activitat suposa:
- Atendre i complir les indicacions i recomanacions de l’organització.
- Tenir present que la cabuda és limitada i restringida mitjançant invitació.
- Que es perd el dret d’entrada quan és l’hora anunciada de començament.
- Que el públic assistent ha de respectar la distància de seguretat en tot moment.
- Que per a accedir al recinte s’ha de dur la invitació.
- Que és obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
- Que les cadires no es podran moure de la seva ubicació inicial.
- Que l’organització es reserva el dret d’admissió.

L’organització adverteix que aquest programa és susceptible de canvis.


