LA UNIVERSITAT
A CERVERA
L’exposició «La Universitat a Cervera.
Commemoració del 1714 a la UB» es podrà
visitar del 3 de novembre de 2014 al 23 de
gener de 2015, de dilluns a divendres de 9 h
a 21 h (festius tancat), a l’Edifici Històric
de la Universitat de Barcelona.

•
Commemoració
del 1714 a la UB

El Tricentenari a la UB
jornada commemorativa

◆ Presentació del catàleg de l’exposició

18 de novembre, 19 h
Edifici Històric
Universitat de Barcelona
(Gran Via de les Corts
Catalanes, 585)

◆ Concert de música barroca «Músiques
per als reis de Barcelona»

Entrada gratuïta
Aforament limitat

◆ Inauguració de l’exposició «La Universitat
a Cervera. Commemoració del 1714 a la UB»
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Músiques per als reis de Barcelona
Àries d’òperes estrenades a Barcelona en honor de l’arxiduc
Carles i de la seva esposa Elisabetha von Brunswick de:

◆À
 ria de Fortuna, «Quell’augello»
Hugo Bolívar, alto
◆À
 ria de Clizia, «Sì, mio ben»
Alicia Martínez, soprano

◆ Antonio Caldara (1670-1736)
Il più bel nome, 1708
Il nome più glorioso, 1709

Dafni, d’Emmanuele D’Astorga

◆ Tommaso Albinoni (1671-1751)
Il nascimento dell’Aurora, 1710

Il più bel nome, d’Antonio Caldara

◆ Emmanuele D’Astorga (1681-1736)
Dafni, 1709

•
Conjunt d’Antiga de l’Escola Superior
de Música de Catalunya
Director i clavecí: Albert Romaní
Il nascimento dell’Aurora, de Tommaso Albinoni
◆ Obertura

◆O
 bertura

◆À
 ria de Proteu, «Non è il trono»
Néstor Pindado, baríton
◆À
 ria de Juno, «Quella Lizia innamorata»
Irene Muñoz, soprano
◆À
 ria a 5, «Quel core, quel viso»
Hèrcules, Juno, Venus, Paris, Fat
Sonata a 4, de Tommaso Albinoni
Il nome più glorioso, d’Antonio Caldara
◆C
 or final «Di giglie, di rose»

Il nome più glorioso, d’Antonio Caldara
◆ Cor «Con bella vicenda»
◆ Ària d’Amor, «Se piangendo su quei rami»
Elia Casanova, soprano
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