
Se desexan ser informados das nosas actividades mediante 
correo electrónico, poden solicitalo en banda@coruna.es

VINDEIROS CONCERTOS

TEATRO ROSALÍA DE CASTRO
18 DE XANEIRO, 20.00 H

Soprano solista:
CARLA ROMALDE

GAÑADORA DO V CONCURSO
“SOLISTAS CA BMMC” ORGANIZADO

POLO CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA

Director: J. L. REPRESAS

PALACIO DA ÓPERA
28 DE XANEIRO, 12.15 H

Director titular: JUANJO OCÓN

a modo de tema con variacións sendo cada unha 
delas unha danza do Renacemento: courante, pa-
vane, galliard e branle.

II. Tango. Protagonizado por un apaixonado saxofón, 
este número, segundo o propio compositor, é máis 
un romance arxentino “ terroso e picante” que un 
elegante tango continental.

IV. Espirituale (Bon-Odori-Uta) Este número é un 
réquiem na cerimonia Bon-Okuri que guía aos an-
tepasados de regreso ao mundo espiritual. O mo-
tivo que interpreta o frautín ao comezo da danza 
é un canto no ritmo de bon odori (un baile bon) 
e desemboca nunha variación de Owara- bushi, 
unha fermosa canción popular da prefectura de 
Toyama. O bon odori tradicional converteuse en 
entretemento festivo de verán. 

V. Berry Dance. A danza do ventre é unha danza ára-
be cuxa música se interpreta con cordas e tambores 
por exemplo o “ Darbuka” (tambor de copa turco 
tradicional). Moi rítmica, apaixonada, extravagan-
te e con aire de bacanal, o autor pide ao intérprete 
unha coda “ big- bang”.
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Programa

Sinfonía nº 1 en Sol menor

Vasily Kalinnikov

(Mtsenks, Rusia 1866 - Yalta, Ucraína 1901)

1º movemento: Allegro moderato

2º movemento: Andante commodamente

3º movemento: Scherzo

4º movemento: Finale

Symphonic DanceS

Yosuke Fukuda

(Suginami, Xapón 1975 - )

1º movemento: Renaissance Dances

2º movemento: Tango

4º movemento: Espirituale (Bon- Odori- Uta)

5º movemento: Berry Dance

Sinfonía nº 1 en Sol menor
Vasily Kalinnikov (Mtsenks, Rusia 1866 - Yalta, 

Ucraína 1901) Xa con 14 anos, Vasily Kalinnikov dirixía 
un coro e máis tarde comezou a estudar no Conservatorio 
de Moscova, pero abandonou o centro e proseguiu os seus 
estudos de Fagot e composición na Escola da Socieda-
de Filarmónica de Moscova. Gañábase a vida tocando en 
orquestras de teatro e como copista de música. No ano 
1892 foi nomeado, por recomendación de Tchaikovsky, 
director do Teatro Mali de Moscova e, ao ano seguinte do 
Teatro Italiano. Enfermo de tuberculose, tivo que deixar 
o cargo uns meses máis tarde para trasladarse ao sur de 
Crimea, a Yalta, en busca dun clima máis favorable para a 
súa delicada saúde, onde residiu o resto da súa curta vida. 
Escribiu nese tempo gran parte da súa obra: unha ópera 
que non terminou, música coral e para piano, así como 
varias obras para orquestra entre as que destacan as súas 
dúas sinfonías. “SINFONÍA Nº 1 EN SOL MENOR” 
Esta bela sinfonía, que dedicou ao seu mestre Kruglikov, 
é a obra máis coñecida deste compositor. Está baseada en 
temas representativos da música popular rusa, con me-
lodías pegadizas e toques orientais e unha orquestración 
exuberante que lembra ao gran P. Tchaikovsky. Consta de 
catro movementos: “Allegro moderato”, no que se po-
den escoitar dous temas dos cales é o segundo deles o máis 
atractivo e característico da obra, polo seu gran lirismo 
melódico e o seu carácter eminentemente ruso.

“Andante commodamente”, no que o corno inglés 
inicia unha preciosa melodía interpretada sobre unha 
base de dúas notas repetidas polos clarinetes e a arpa. A 
esta melodía séguelle outra, máis melancólica, interpre-
tada polo oboe e seguida por frauta e clarinete nunha 
parte central cargada de lirismo na que as madeiras en 
xeral son as protagonistas. Termina este movemento co 
mesmo ambiente do comezo. En “Scherzo” preséntanos 
unha danza campesiña de carácter ruso. Preséntanse dúas 
seccións diferenciadas que logo se combinan. O trio con-
trasta coa parte anterior cunha melancólica melodía do 
fagot. O “Allegro moderato” final lémbranos o tema 

do primeiro movemento ao que segue un novo axitado e 
outro máis lírico que volve ao tema principal do primeiro 
movemento. Tras unha parte central moi animada finali-
za con gran brillantez e solemnidade. 

Symphonic DanceS
Yosuke Fukuda (Suginami, Xapón 1975 - ) Composi-

tor e oboísta xaponés. Yosuke Fukuda facía música desde 
neno cun sintetizador. Á idade de 11 anos comezou a escri-
bir pequenas composicións e arranxos co seu computador 
e con só 12 anos fixo un arranxo de obras Claude Debussy 
para sintetizador. Na Junior High School familiarizouse cos 
instrumentos de vento e a banda de vento para a que pron-
to escribiu as súas primeiras obras e arranxos de obras de 
grandes mestres. Compuxo numerosas obras para teatro, 
para compañías de baile e para a televisión. Principalmente 
escribe para Banda sinfónica e para agrupacións de cámara, 
agrupacións para as que ten numerosas composicións. É 
tamén director de numerosas Bandas sinfónicas. O seu tra-
ballo “Bailando no vento - KAZENOMAI” gañou o pri-
meiro premio na 14ª edición do “Premio de Composición 
ASAHI” en 2003. Os CD e partituras da súa música son 
publicados por varias editoriais. “Disney on Brass” (Yutaka 
Sado & Siena Wind Orchestra) e “ Copland & Gershwin” 
( Kim Seikyo & Siena Wind Orchestra) son especialmente 
populares no mercado. “SYMPHONIC DANCES” A sui-
te “Danzas sinfónicas” para Banda foi encargada pola “Ban-
da Central da Forza de Autodefensa do Aire” de Xapón. 
Está composta por cinco pezas que representan danzas do 
mundo co mero obxectivo de entreter ao oínte. Cada danza 
ten a súa propia personalidade e poden ser interpretadas 
separadamente. Das cinco que contén esta suite, interpre-
taranse nesta ocasión catro delas: 

I. Renaissance Dances. Escritas como homenaxe ao 
estilo e sabor europeo da época de Gervaise, Susato 
e Praetorius. Nelas unha melodía constante vaise 
repartindo en cada danza por diferentes seccións 

NOTAS Ó PROGRAMA


