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� Kaimerata Concerts 

Kaimerata Concerts neix de la voluntat de fer arribar a tothom música de la 

màxima qualitat que no s’interpreta sovint al nostre país. Amb aquesta voluntat de 

divulgació, Kaimerata Concerts organitza les seves temporades amb cicles entorn un 

compositor, per tal de permetre a l’audiència familiaritzar-se i aprofundir el seu 

coneixement de l’autor i el seu context. 

Després de l’èxit de les temporades anteriors amb els cicles de Beethoven, Britten i 

Prokofiev, Kaimerata Concerts engega la seva quarta temporada amb nous reptes. En 

especial, el de consolidar Kaimerata Concerts com un dels cicles estables de música 

clàssica de gran qualitat del nostre país, i poder arribar així a més persones. 

 

� Director artístic 

Kai Gleusteen és el fundador i director artístic de Kaimerata Concerts. Establert a 

Barcelona des de l’any 2000, Kai Gleusteen reparteix el seu temps entre la seva activitat 

concertística internacional – com a solista i com a músic de cambra -, l’Orquestra del 

Gran Teatre del Liceu – de la que n’és el concertino -, donant classes a centres 

d’educació superior i organitzant diverses activitats musicals.  

 

� Cicle actual. Temporada 2013-2014  

 

El protagonista de la nova temporada és el compositor Maurice Ravel. El cicle 

constarà de 4 concerts:  

 

~ I. L’affaire Ravel 

 Quartet de corda en Fa major, Maurice Ravel 

 Ma mère l’Oye, Maurice Ravel 

 Rhapsodie Espagnole, Maurice Ravel 
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~ II. Ravel i el violoncel 

 Sonata per a violoncel i piano, Claude Debussy 

 Duo per a violí i violoncel, Maurice Ravel 

 Trio per a violí, violoncel i piano, Maurice Ravel 

  

~ III. El virtuosisme i Ravel 

 Tzigane, Maurice Ravel 

 Poème, Ernst Chausson 

 Gaspard de la Nuit, Maurice Ravel 

 

~ IV. Ravel clàssic-jazz 

 Fragments de “Porgy and Bess”, George Gershwin 

 Sonata per a violí i piano, Maurice Ravel 

 Suite per a violí i jazz piano trio, Claude Bolling 

 

� Els músics 

 

 Els músics que toquen al cicle de Kaimerata Concerts són músics del més alt nivell 

que comparteixen la passió per la música de cambra. Aquesta temporada compta amb 

tres convidats molt especials:  

 Josep M. Colom, pianista 

 Adrian Pinzaru, violinista 

 Niklas Schmidt, violoncelista  

Ens omple d’orgull i alegria que toquin amb la Kaimerata aquesta temporada. 

 Els músics que formen part de la Kaimerata aquesta temporada són Kai Gleusteen, 

Catherine Ordronneau, Olga Aleshinsky, José Mor, David Mengual i Oriol Roca. 
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� Contacte 

 

Trobareu més informació a www.kaimerata.com. Us podeu posar en contacte amb 

nosaltres a través de info@kaimerata.com.  


