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- Nota de premsa –

Es presenta un nou projecte musical internacional
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat el nou projecte internacional
de música anomenat Sona Mollet, Memorial Anna Villaescusa Rebull que
es farà el 7, 8 i 9 d’octubre. La iniciativa comptarà amb la col·laboració del
Conservatori d’Amsterdam i el Conservatori del Liceu de Barcelona
Amb aquest projecte, que neix amb vocació de continuïtat i, per tant, amb la
intenció de celebrar-lo un cop l’any, l’Ajuntament de Mollet vol retre homenatge
a la jove pianista molletana Anna Villaescusa qui malauradament ens va deixar
fa uns mesos.
La projecció i el reconeixement internacional de l’Anna la van portar a formar part
del Conservatori del Liceu i del Conservatorium van Ansterdam, probablement el
més important d’Europa. Aquest fet ha comportat que ambdues institucions
participin activament en aquest Festival i les vinculi amb l’Escola Municipal de
Música de Mollet.
L’alcalde Josep Monràs, ha volgut recordar la figura de l’Anna tot parlant d’una
“jove artista que, malgrat ja estar consolidada a nivell internacional i residir
a Amsterdam, sempre estava disposada a col·laborar amb la seva ciutat,
com recordo que va fer l’estiu de 2012 tancant el primer cicle de Sona La
Marineta i donant suport als joves creadors molletans”.
Pel que fa el contingut del projecte, l’alcalde ha explicat que “la nostra intenció,
més enllà de presentar una oferta musical de primer ordre a nivell
internacional, és fer.ne pedagogia i potenciar l’interès per la música a
Mollet, i estic convençut que això és el que més li agradaria a l’Anna”.
El Festival es durà a terme els dies 7, 8 i 9 d’octubre a diferents espais, ja siguin
tancats, com el Teatre Municipal de Can Gomà, o oberts, com la Plaça Prat de
la Riba i combinarà concerts de música clàssica, de cambra o jazz.
(enviem fotografia i informació sobre l’Anna Villaescusa i d’alguns dels
participants més destacats)
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