
PLACES TEMPORADA 2016 
CONVOCATÒRIA 

L'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent, de caràcter formatiu, compta amb una trajectòria de 16 anys, 4 d'ells com a 
formació resident del Teatre Echegaray d'Ontinyent on ha oferit concerts junt a grans solistes i directors de prestigi 
nacional i internacional. A les portes d'iniciar la seua cinquena temporada, l'orquestra obri una convocatòria per a 
cobrir les places vacants.

QUI POT PARTICIPAR?

Aquesta convocatòria va adreçada a tots els estudiants a partir de 5é de grau professional, grau superior i postgrau 
residents a la Comunitat Valenciana. 

OFERTA PLACES

VIOLÍ 8

VIOLA 2

VIOLONCEL 2

CONTRABAIX

FLAUTA 2

OBOÈ 2

CLARINET 2

FAGOT 2

TROMPETA 2

TROMPA 2

TROMBÓ 2

TUBA

1

2
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Orquestra resident del Teatre Echegaray d’ Ontinyent
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MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA 1

BASES

La beca inclou: 

-Formació orquestral amb diferents directors de prestigi nacional i internacional  com ara Xavier Gagnepain, José 
Rafael Pascual Vilaplana o Saül Gómez. 
-Treball seccional de l'orquestra amb reconeguts solistes com ara David Apellániz per a la corda, Roberto Turlo per al 
vent-fusta, David Llácer per al vent-metall o Sisco Aparici per a la percussió, entre altres. 
-7 classes individuals (pot variar el nombre de classes depenent del desplaçament del professor) amb professors de l'Acadèmia d'Alt 
Rendiment d'AD LIBITUM (consulta el llistat de professors al punt  10). Les classes es realitzaran d’ esprés de cada 
programa.
-Curs d'estiu d'Alt Rendiment (sols classes )

*Els aspirants que siguen nomenats membres titulars per primera vegada gaudiran d'un  primer període de 2 anys de 
permanència, excepte en els casos en què la Comissió Artística considere convenient que siga d'un. Després d'aquest 
primer període podran renovar la titularitat anualment mitjançant noves audicions.

BEQUES 4
PERCUSSIÓ 4
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A banda de les places titulars, l'orquestra atorgarà places suplents per a cobrir possibles vacants. L’ alumne suplent 
podrà ocupar la plaça del titular en cas de que aquest últim siga baixa denitiva o no puga cobrir algun programa 
puntual. En aquest cas el còmput de la beca per a eixe programa serà designat al becat suplent. 

PLACES SUPLENTS 5

-Sol·licitud de participació: 
Els músics que desitgen participar en les audicions de selecció, hauran de descarregar la sol·licitud que gura a l'annex, 
omplir les dades i enviar-la escanejada junt amb la documentació sol·licitada a la direcció de correu electrònic 
comunicacion@adlibitum.es

-Termini de presentació de la sol·licitud:
La data màxima per a la presentació de la sol·licitud és el dia 24 de febrer. 

-Conrmació de la sol·licitud:
A la recepció de la sol·licitud es comunicarà a l ’aspirant la conrmació de la seua participació a les audicions. Si, passats 
uns dies des de l'enviament de la sol·licitud, l'aspirant no rep una resposta haurà de cridar al 96 325 10 09.

COM PARTICIPAR ? 6

Les audicions es realitzaran el dia 27 de febrer a les 10:00 h. 
Les audicions de corda i vent tindran lloc a l'escola de música AULAMEDA- AD LIBITUM ubicada al Carrer Pintor 
Peiró, 2. València (Passeig Albereda) i les de percussió a l'escola de música AD LIBITUM d'Ontinyent, ubicada al Carrer 
Pius XII, 40. 
Les audicions tindran un màxim de 10 minuts i l'aspirant haurà de portar preparada una obra de lliure elecció del nivell 
que estiga cursant. No es necesari pianista acompanyant.
El aspirant portarà tres còpies de l’ obra que va a interpretar.
El tribunal estarà format per professors de l'Acadèmia d'Alt Rendiment d'AD LIBITUM junt al director titular de 
l'orquestra.

AUDICIONS 7

Els resultats de les audicions es publicaran a partir del 2 de març al següent enllaç de la pàgina web d'AD LIBITUM: 
http://www.adlibitum.es/orquesta-sinfonica-caixa-ontinyent-descargas

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS 8
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PROGRAMACIÓ I PLANIFICACIÓ TEMPORADA 2016 9

Programa 1

L’ Orquestra al cinema

 divendres 15 d’ abril les 22.30h i dissabte 16 d’ abril a les 19.30h-Concerts:

 -Planicació assajos :
-Divendres 8 d’ abril de 19h a 22h
-Dissabte 9  d’ abril encontre de 10h a 14h i de 16h a 20h 
-Dijous 14 d’ abril de  21h a 24h.
-Divendres 15 d’ abril prova de so a les 20h

Programa 2

El Amor brujo de Manuel de Falla

 divendres 29 a les 22.30h i Dissabte 30 de juliol a les 19.30h-Concerts:

 -Planicació assajos :
24, i Els assajos d'aquest concert es realitzaran dins de l'horari del curs d'Alt Rendiment els dies 25, 26, 27 28 de Juliol

de 18 a 21h.

Els grans simfonistes romàntics (per determinar)

Director: Saül Gómez

Director: José Rafael Pascual-Vilaplana

Programa 3

Música de: Haendel, Vivaldi, Beethoven, Falla i Gómez

 -Concerts: diumenge 5 de juny a les 12h

-Planicació assajos : 
-Divendres 20 de maig de 19h a 22h
-Divendres 27 de maig de 19h a 22h
-Divendres 3 de juny de 19h a 22h
-Diumenge 5 de juny Prova de so a les 10h 

Director: Saül Gómez
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Programa 4

Homenatge a Josep Melcior Gomis per el seu 225 aniversari

 divendres 28 d’ octubre a les 22.30h i dissabte 30 d’ octubre a les 19.30h-Concerts:

Director: Saül Gómez

 -Planicació assajos :
-Dissabte 8  d’ octubre encontre de 10h a 14h i de 16h a 20h  (a l’ encontre comptarem amb els professors 
de l’ Acadèmia d’ Alt Rendiment  d’ AD LIBITUM per als assajos seccionals)
-Divendres 14 d’ octubre de  19h a 22h.
-Divendres 21 d’ octubre de 19 a 22h
-Divendres 28 prova de so a les 20h

Programa 5

Xicoteta serenata nocturna de W.A.Mozart

 divendres 16 de desembre a les 22.30h i dissabte 17 de desembre a les 19.30h-Concerts:

Director i Violoncel Solista: Xavier Gagnepain

 -Planicació assajos :
-Dissabte 2  de desembre encontre de 10h a 14h i de 16h a 20h  (a l’ encontre comptarem amb els professors de
 l’ academia d’ Alt Rendiment d’ AD LIBITUM per als assajos seccionals)
-Divendres 9 de desembre a les 19 a 22
-Dijous 15 de desembre  de  21h a 24h.
-Divendres 16 prova de so a les 20h

Concert per a violoncel i orquestra de C.P.E.Bach
Simfonia nº 5 de L.V. Beethoven

Solistes: Per determinar

-NOTA: LA PROGRAMACIÓ I LA PLANIFICACIÓ ESTA SUJECTA A CANVIS
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PROFESSORS ACADEMIA ALT RENDIMENT 10

VIOLÍ VIOLA · ENRIQUE PALOMARES Concertí Orquestra de València /  · DAVID FONS Professor Conservatori Iturbi 
de València /  ·  DAVID APELLÁNIZ  Professor Conservatori Superior d’ Aragó  /  · RUBÉN VIOLONCEL GUITARRA
PAREJO Concertista internacional  · MAGDALENA MARTÍNEZ  Solista  Palau de les Arts /  ·  FLAUTA OBOE/ 
ROBERTO TURLO Solista Orquestra de València /  · TAMÁS MASSÁNYI  Solista Orquestra Palau de les  CLARINET
Arts /  · SALVA  SANCHIS Solista Orquestra Palau de les Arts /  · XELO GINER Professora de la Covent FAGOT SAXO
Gardent soloists Academy y del Conservatori Superior d’ Aragó /  · MARIE-BERNADETTE CHARRIER Professora SAXO
del PESMD Bordeaux Aquitaine y del Conservatoire National de Región Bordeaux /  · LUIS GONZÁLEZ TROMPETA
Professor Conservatori Superior del País Vasc MUSIKENE i del Liceu de Barcelona /  · PACHO FLORES TROMPETA
Concertista Internacional /  · BERNARDO CIFRES Solista Orquesta Palau de les Arts  · RODOLFO  TROMPA TROMPA
EPELDE Solista Orquesta Nacional d’ España /  · DAVID REJANO Solista orquestra Münchner Philharmoniker TROMBÓ
/  · DAVID LLÁCER Solista Orquestra de València / · SISCO APARICI Solista Internacional /  · TUBA PERCUSIÓ PIANO
CARLOS APELLÁNIZ Professor del  Conservatori Profesional de Valencia i Solista Internacional. 

E.PALOMARES DAVID FONS DAVID APELLÁNIZ MAGDALENA M. ROBERTO TURLO

LUIS GONZÁLEZ

RODOLFO EPELDE DAVID REJANO DAVID LLÁCER SISCO APARICI CARLOS APELLÁNIZ

RUBÉN PAREJO

TAMÁS MASSÁNYI SALVA SANCHIS XELO GINER MARIE-BERNADETTE PACHO FLORES

BERNARDO CIFRES

INFORMACIÓ 11
AD LIBITUM  / C/ Pius XII 40 · 46870 Ontinyent (València) / 962914224 / comunicacion@adlibitum.es

AULAMEDA-AD LIBITUM  / C/ Pintor Peiró 2 · 46610 València / 963251009 / altorendimiento@adlibitum.es
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