
 

Marc Moncusí, Director Artístic 

Temporada 2021-2022 - 2a. Temporada commemorativa del Centenari 

El Círcol  -  Divendres 29 d’octubre de 2021 - 20:30h 

BARHÖF ENSEMBLE 
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Programa 

 

“Del sinfonisme al nonet” 

 

- G. Fauré: Pavana Op. 50. Arranjament de Celia Salas.  
 

- M. Ravel: Pavana per a una infanta difunta Op. 19. Arranjament de Lluís Casanova  
 

- J. Brahms: Serenada Op. 11  
 
   I. Allegro molto 
   II. Scherzo. Allegro non troppo 
   III. Adagio non troppo 
   IV. Menuetto I - Menuetto II 
   V. Scherzo. Allegro 
   VI. Rondo. Allegro 
 

 

Espònsors: 

 

 

 

 

Barhöf Ensemble 

Bärhof Ensemble neix al 2018 amb ganes de formar una agrupació de música de cambra nova i singular. 

La formació està constituïda per músics que van compartir una llarga trajectòria conjunta a la JONC, i 

que en un moment donat van decidir formar el seu ensemble propi.  



La formació ha participat en diferents festivals de música com el "Notes als parcs" organitzat pel Festival 

Nits de Clàssica de Girona o  al"Fringe"  del Festival de Torroella de Montgrí. També ha tocat a l'Auditori 

Caputxins de Figures, l'Auditori Sixto Mir de Sant Carles de la Ràpita, l'Auditori Viader de Girona i a la 

Sala Galà de Cassà, entre d'altres. A més a més ha estat la formació resident del Centre d'Art Cal Massó 

a Reus i ha estat inclosa al catàleg de Joventuts Musicals de Catalunya. 

 

La idea de l'ensemble és centrar-se en el repertori de cambra de gran format, fent del nonet clàssic de 

vent i corda la seva formació predilecte, i altres agrupacions poc usuals. La  preparació prèvia, el treball 

conjunt durant els assajos i encarregar nova música per a la formació, són alguns dels elements que 

caracteritzen aquest grup.  

 

 

Jaume Guri - Violí  
Lucía Mullor - Viola 
Ariadna Chmelik - Violoncel 
Anna Cristina Grau - Contrabaix 
Celia Salas - Flauta 
Mireia Góngora - Oboé 
Lluís Casanova - Clarinet  
Clara Canimas - Fagot  
Pau Torres  - Trompa  

 

www.barhofensemble.com  

 

 

Amb la col.laboració de: 
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http://www.barhofensemble.com/


 

Partners: 

 

 

 

                                     

 

                         

 

 

  Associació de Concerts de Reus 
www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Lorena Escolar, Directora Assistent 

Josep Maria Guix, Compositor Resident 

David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 

 

 

 Societat El Círcol    Facebook: Associació de Concerts de Reus       

 Pl. Prim, 4                           Twitter: @AConcertsReus         

 43201, Reus    Instagram: associació_de_concerts 

 Email:    

 associacioconcertsreus@yahoo.com      

 info@associacioconcertsreus.cat                    
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