
Nota de premsa                            

Comunicació 
Centre Cultural Terrassa 
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
 
www.fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalTRS 

 
 

Dues de les millors intèrprets

La 27a Temporada de Música de l’equipament terrassenc continua 

iran cinc concerts que completaran la 27a 

ail Prat, un duo insòlit 

nista Ala Voronkova i l’arpista Abigail 

 combinació insòlita. Tanmateix, la riquesa auditiva i sonoritat ample i 

s va graduar al Conservatori Txaikovski de Moscou amb el mític Yuri 

rtino associada de 

 mundials del violí i de l’arpa 
actuen a la 27a Temporada de Música del Centre Cultural 

Terrassa 
 

aquest dijous, 24 de gener, amb el concert d’Ala Voronkova (violí) i 
Abigail Prat (arpa) que interpretaran, entre d’altres, obres de Mozart, 
Toldrà, Massenet i Paganini. 
 

ntre el mes de gener i maig de 2013, s’oferE
Temporada de Música del Centre Cultural Terrassa. A aquest primer concert, a càrrec 
de la violinista Ala Voronkova i de l’arpista Abigail Prat, li seguirà el recital de piano 
que oferirà el concertista terrassenc Miquel Farré, el 21 de febrer. El dijous 21 de març 
actuaran l’OCT48 i el pianista Daniel Ligorio. L’Orquestra Simfònica de Cobla i Corda 
de Catalunya oferirà un programa original amb la música de Llegendes del Cinema (19 
d’abril). Tancarà la temporada la Coral Nova Ègara i l’Euroquartet Ensemble, el 
divendres 17 de maig. 
 

la Voronkova i AbigA
 

n aquesta ocasió, dues grans mestres, la violiE
Prat, oferiran un repertori integrat per tres grans compositors catalans com Toldrà, 
Brotons i Bertran, qui va dedicar Camins de Vidre a l’Ala Voronkova, i unes 
meravelloses composicions de Massenet, Mozart, Glazunov, Litz, Alabiev, Paganini i 
Schumann. 
 

esulta unaR
profunda de l’arpa sosté la puresa del so del violí. 
 

la Voronkova A
 

ascuda a Kiev, eN
Yankelevich. Més endavant, va completar el seu doctorat a l’Institut Gniesini amb Nelly 
Shkolnikova. Durant diverses temporades va ser convidada a participar a l’Orquestra 
del Teatre Bolxoi, on també va formar part de l’Orquestra de Cambra i de l’Ensamble 
de Violinistes del famós teatre moscovita, a més de fundar el Trio del Bolxoi i el 
Quartet Bolxoi amb que va realitzar actuacions per diverses capitals soviètiques. Més 
tard va ser contractada com a solista de la Filharmònica de Moscou.  
 

n cop establerta a Barcelona, ha treballat com a solista i conceU
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i com a concertino 
convidada de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Ha realitzat actuacions 
en diverses ciutats d’Alemanya, Brasil, Colòmbia, Corea, Espanya, França, Hongria, 
Itàlia, Japó, Líban, Polònia, Rússia, Suïssa i Ucraïna, tant en música de cambra com 
simfònica. 
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s magistrals.  

y 1965, Prat inicia els seus estudis d’arpa al Conservatori del 
 Hermínia Gràcia i va acabar la carrera als 16 anys. Va seguir estudiant a 
 va rebre la medalla d’or al finalitzar els seus estudis superiors. Va rebre 

fòniques de Trondheim, Barcelona, Sofia, Dresden, Bergen, Oslo, Viena, 

úsica: Ala Voronkova i Abigail Prat 
rograma: Concert de violí i arpa 

.A. Mozart: Sonata en Fa MRV 377 

n: Camins de Vidre 

ov: Gran adaggio de “Raimunda” 
 El rusinyol 

os capricis 

’Ègara, 340 
reu: 15 € 

 www.fundacioct.cat

Ala Voronkova s’ha transformat en una violinista de referència. A les seves aules hi 
acudeixen alumnes d’arreu del món, i és convidada per conservatoris i universitats per 

ferir classeo
 
Abigail Prat 
 

ascuda a Barcelona, l’anN
Liceu amb Na

ontpeller onM
classes privades del mestre Gérard Devos a París i, a més, fou becada pel Ministeri de 
Cultura espanyol i per la Diputació de Girona. Va estudiar amb la professora Adelheid 
Blovsky-Miller, a la “Hochschule für Musik” de Viena, obtenint la màxima 
qualificació. 
 
La seva experiència en orquestres és molt extensa: membre de la JONDE; solista de 
l’Òpera de Noruega a Oslo des de l’any 1988 fins l’any 1996; col·laboradora amb les 

rquestres simo
Ràdio Televisió Austríaca i també amb l’Orquestra de l’Òpera Estatal de Viena i la 
Filharmònica de Viena i la del Gran Teatre del Liceu. 
 
Ha realitzat recitals i concerts de cambra a Espanya, Àustria, Noruega, Eslovàquia, 
França, Alemanya, Mèxic i Estats Units d’Amèrica. 
 
 
 

es dades: L
 
M
P
Part I: 
W
E. Toldrà: Tres Sonets 
Part II: 
M. Bertra
S. Brontos: Ed in terra paix 
J. Massenet: Meditació 
A. Glazun
F. Lisxt/A. Alabiev (solo d’arpa):
N. Paganini/R. Schumann: D
 
Data:  dijous 24 de gener de 2013  
Hora: 21h. 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d
P
Més informació i venda localitats:  

 180 677 

 

Telèfon: 902
 
  
 


