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HOMENATGE A LLUÍS ALBERT 
Diumenge 4 Agost 
Església de l'Escala 
22 hores 

ORQUESTRA 
DECAMBRA 
DE L'EMPORDÀ 

Carles Coll director 

Pere Puig piano 

N aeon Kim violi 

Programa 

La nostra bandera 

Puígsolíu 

Concert de la Costa Brava 
en Sol Menor 
-Allegro 
-Largo 
-Allegro 
Solista Pere Puig, piano 

Secret 

Catalunya plora 

Moixaines 

Concert per a violi e 

-Adagio 

I PART 

lluís Albert 

Joaquím Serra 

lluís Albert 

11 PART 

lluís Albert 

uís Albert 

Orquestra de Cambra de l'Empordà 
Premi Nacional de Música 1992 

Fundada l'any 1989 a Figueres, compta amb el suport de diverses institucions, 
com ara la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, Consells 
Comarcals de l'Alt i Baix Empordà i l'Ajuntament de Figueres. Alhora 
disposa del patrocini de Endesa, S.A., Laboratoris INIBSA, Fundació Caixa 
Penedès, Bioibérica, S.A., Fundació Privada Miquel, Cercle Sport, Gràfiques 
Alzamora i Perruqueria i Estètica Lídia. 
En el seu repertori, que abraça des de la música barroca fins la contemporània, 
presta una especial atenció a les obres de compositors catalans. Ha enregistrat 
14 discs compactes i realitzat enregistraments per a RNE, Catalunya Ràdio, 
Catalunya Música i per a TV3. D'ençà la seva presentació ha actuat als 
principals festivals de música i ha dut a terme diverses gires que l'han portat 
a actuar a 44 països dels cinc continents i realitzar més de 2900 concerts. 
L'Orquestra ha actuat a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg, on va 
ésser nomenada Membre d'Honor del Consell Internacional del Moviment 
Europeu. Importants compositors han dedicat obres a l'orquestra, que 
formen part del seu repertori habitual. Cal destacar el Premi a Enregistraments 
Discogràfics que l'any 2006, li va concedir el Consell Directiu de l'Obra del 
Ballet Popular per la gravació del CD "Sardanes de Corda". 
El seu director titular és, des de la seva formació, Carles Coll que també ha 
estat convidat a dirigir orquestres de França, Anglaterra, Estats Units, 
Eslovàquia, Romania, Cuba, Portugal, Bulgaria i Panamà. L'any 2007 va 
rebre el Premi d'Acció Cívica dels Països Catalans i el 2010 la Medalla d'Or 
al Mèrit Europeu. 

Pere Puig Griessenberg, piano 

Nascut a Figueres, comença els estudis musicals dins l'àmbit del Conservatori 
Superior de Música del Liceu de Barcelona que amplia més endavant al 
Conservatori Schubert i a l'Escola Superior de Música de Viena. És professor 
superior de piano i llenguatge musical i dirigeix el Centre d'Estudis Musicals 
Pep Ventura de Figueres; com a pianista acompanya habitualment solistes 
i corals vinculats a l'Empordà, ofereix recitals de piano i ocasionalment 
concerts com a solista amb orquestra. 

N aeon Kim, violi 

Neix a Busan (Corea del Sud) l'any 1986. Començà a estudiar violí i piano 
amb la seva familia. Acaba els estudis amb matrícula d'honor a la Peniel 
Art School i Busan Art Schoo1. 
Realitzà estudis superiors als conservatoris holandesos d'Amsterdam, Utrecht 

'-____ ....... -------i ;f..ilburg on acabà l'any 2011 amb les màximes qualificacions. 
Ha ~at el segon premi del Concurs Nacional de Corea. Entre els anys 

-Allegro scherzando 
Solista Naeon Kim, violí 

r----------------:1;;9~99 1 2Q03 ou el concertino de la Busan Y outh Orchestra, realitzant vàries 

gires per Ja ó. Des del 2004 ha realitzat varis concerts amb formació de 
cambra i orq es es a Corea, Japó, Holanda i Espanya. Des dels inicis del 
2012 és el concertino de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. 


