Lluís Claret - Violoncel·lista

Nascut al Principat d'Andorra de pares catalans exiliats, hi comença els seus
estudis musicals inspirat per la figura dels seu padrí, Pau Casals.
Posteriorment la familia s'instal·la a Barcelona on estudia al Conservatori del
Liceu. Durant molts anys rep classes d'Enric Casals, germà de Pau, que malgrat
no ser violoncel·lista serà el seu principal mentor i pare musical.
Les seves trobades amb Radu Aldulescu, György Sebök, Eva Janzer, Maurice
Gendron i Bernard Greenhouse també han marcat profundament la seva
personalitat.
Primer Premi dels concursos Pau Casals i Mstislav Rostropovitx, la seva carrera
es projecta arreu del món, com a solista i com gran amant de la música de
cambra (fundador del Trio de Barcelona, membre del Berlin Trio, duo amb Josep
Maria Colom).
El seu interès per la música del seu temps el porta a col·laborar amb grans
compositors com Pierre Boulez, Witold Lutoslawki, Krsystof Penderecki, Joan
Guinjoan, Salvador Brotons, Tomás Garrido i Agustí Charles entre altres.
La seva profunda vocació pedagògica li permet de ser professor durant més de
20 anys al Conservatori de Tolosa de Llenguadoc i 10 anys al Conservatori
Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès, així com també en una dilatada
etapa com a professor de l’Escola de Música de Barcelona, de la qual va ser
cofundador. Dona regularment master classes a Europa, Amèrica i Àsia.
Actualment és professor al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona i al
New England Conservatory de Boston. També imparteix anualment un curs de
master a la VIU (Valencia International University) i a la Talent Music Masters
Academy de Brescia (Italia).
El seu instrument és un Nicolas Lupot (Paris 1820)

Curs de violoncel dirigit a alumnes de Grau Superior, Postgraduats i alumnes
d’últims cursos de Grau Professional.
Cada alumne tindrà una classe individual de 1 h. i podrà assistir a totes les
classes que desitgi.
Si l’alumne ho desitja , L’Escola de Música de Barcelona pot posar-lo en
contacte amb un pianista acompanyant (aquest anirà a càrrec de l’alumne)
Per reservar la plaça cal pagar una matrícula de 20 € per transferència
bancària abans de la data límit, que es restaran de l’import del curs.

CURS de VIOLONCEL

La data límit d’inscripció serà 10 dies abans de l’inici de cada curs

PROFESSOR:
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
o Les classes s’impartiran a :
L’Escola de Música de Barcelona C/Mallorca 330 principal 1a
o Enviar la butlleta d’inscripció degudament complimentada i el resguard de
la transferència a : info@escolamusicabarcelona.com
Rebreu resposta amb l’acceptació al curs

LLUÍS CLARET
11 de Gener del 2020

o Per a qualsevol informació addicional podeu trucar a la secretaria de l’Escola
( 932075818) o enviar un correu electrònic.

L’ESCOLA DE MÚSICA DE BARCELONA
80€

Mallorca 330, principal 1ª
93 207 58 18

15€

info@escolamusicabarcelona.com /
www.escolamusicabarcelona.com

QUOTES:
Alumne actiu:
Alumne oient:

