ALENA & JOSEP DUO
Alena Tikhmanovich, violoncel
Josep Manzano, guitarra

Un viatge en el temps que ens permet gaudir d´una extensa combinació d'estils, des del
barroc fins l'últim segle. Podrem escoltar obres famoses de compositors com Pachelbel, Bach,
Bizet, Albeniz, Granados, etc.
Alena Tikhmanovich, llicenciada, amb menció de matrícula d'honor a la Universitat de
Cultura de Bielorrusia com a violoncel.lista. Ha participat en concerts a escenaris de prestigi
com la Sala de Concerts de Minsk, el Palau Nacional Bielorús, la Sala «Oktaborski» a Sant
Peterburg o la Sala «Rossia» a Moscú. Participa en diversos festivals de música ortodoxa.
Al 2004 decideix venir a Catalunya on alterna la interpretació musical amb la docència.
Actualment es professora de violoncel i piano a l'Escola de Música del Gironés i participa
activament en concerts i actes culturals a la demarcació de Girona.
Josep Manzano, guitarrista amb inicis autodidactes, es titulat superior de guitarra pel
Conservatori del Liceu de Barcelona. Ha estat convidat a diversos festivals a Catalunya, Estat
Espanyol i altres paisos, fent gires per Suissa, Serbia, Méxic, França, Itàlia, Perú, Bulgària,
Argentina, Anglaterra o Alemanya, on ha realitzat, a mes de concerts, enregistraments per a
ràdio i televisió, master classes, conferències o assistint de jurat en concursos internacionals
de guitarra. Ha enregistrat CD’s amb el guitarrista de flamenc Xavier Ballesteros i amb el
guitarrista clàssic anglès Carlos Garcia Benitez. Com a solista ha enregistrat cinc CD’s, dos
dedicats a Francesc Tarrega, un a compositors guitarristes gironins del segle XIX i els dos
últims multidisciplinars com «Recital Intim» i «Americana». Com a docent imparteix classes a
l'Escola de Música del Gironés.

PROGRAMA
Johann Pachelbel (1653-1706)

Canon en Re M

Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1751)

Adagio

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Adagio (Cantata n.156)

Pierre-Joseph Plouvier (1750-1825)

Duo Concertant

J.F.Franz Burgmüller (1806-1874)

Trois Nocturnes

Georges Bizet (1838-1875)

Habanera

Gabriel Faure (1845-1924)

Pavane op. 50

Josep Ferrer (1835-1916)

Melancolie op.23
Bolero op.39

3 cançons populars catalanes

Cançó del lladre
Cant dels ocells
El noi de la mare

Isaac Albeniz (1860-1909)

Granada

Enrique Granados (1867-1916)

Danza española n.º 5 “Andaluza”

Andrea Morricone (1964)

Love Theme da “Nuovo Cinema Paradiso”

