CONCERT I AL PALAU DE LA GENERALITAT
DISSABTE 1 DE JULIOL
A les 20.30 h

Concert I al Carilló del Palau
Primer concert de presentació de les diferents associacions federades
Catalunya – Valònia – Illes britàniques – Austràlia – Alemanya – Suïssa – França

CATALUNYA
CCCC - Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya
Anna Maria Reverté inicià els estudis musicals amb els seus pares i, posteriorment, els
amplià al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on obtingué el títol de
Professora de Piano i el de Professora de Solfeig i on realitzà, també, estudis superiors
d’harmonia, contrapunt i fuga. El carilló l’estudià amb M.D. Coll (Creu de St. Jordi 2000)
i L.’t Hart. Després es perfeccionà a les escoles de carilló dels Països Baixos i
Dinamarca. Paral·lelament es llicencià en Filosofia i Ciències de l’Educació a la
Universitat de Barcelona. És carillonista del Palau de la Generalitat de Catalunya des
del 1988. Juntament amb Koen Van Assche comparteix projecte amb un carilló mòbil
propi www.bronzenpiano.com

VALÒNIA
ACW - Association Campanaire Wallonne
Audrey Dye, nascuda a França, estudià el carilló al seu país natal i també a Bèlgica. El
2015 es graduà a la Reial Escola de Carilló Jef Denyn de Malines (Bèlgica). És la
carillonista municipal de Wavre (Bèlgica), on també és professora de carilló a l’Escola
Municipal de Música d’aquesta ciutat.

ILLES BRITÀNIQUES
BCS - British Carillon Society
Ian Cassells d’Edinburgh, és el carillonista municipal de Perth, Escòcia, després
d’haver-ho estat també a St. Andrews (Fife), Dundee i des del 1995 a Perth. Està
especialment interessat en els arranjaments i en la composició, i actualment és el
president de la British Carillon Society.

AUSTRÀLIA
CSA - Carillon Society of Australia
Lyn Fuller és la carillonista directora del National Carillon Canberra (Austràlia), on
també és professora de carilló. Lyn Fuller també es formà com a pianist a la Canberra
School of Music. És la presidenta de la Carillon Society of Australia, i freqüentment
ofereix conferències sobre composició per a carilló.
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ALEMANYA
DGV - Deutsche Glockenspiel Vereinigung
Gunther Strothmann és carillonista al Monestir de Kiel (Alemanya). El doctor Gunther
Strothmann és metge, actualment jubilat, i a més es formà musicalment estudiant
piano, orgue, composició i improvisació. També és director de cor i director de dues
orquestres amateurs.

SUÏSSA
GCCS - Guilde des Carillonneurs et Campanologues Suisses
Daniel Thomas es va formar com a organista a Lausanne (Suïssa), i després seguí
cursos de carilló a les escoles d’Amersfoort (Països Baixos) i Malines (Bèlgica). És el
carillonista de l’església de Chantemerle à Pully (Lausanne), i membre de la junta de
l’Associació de Carillonistes i Campanòlegs suïssos.

FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Elizabeth Vitu va estudiar el carilló als EUA, i després a l’Escola de Carilló de Douai
(França) i a la Reial Escola de Carilló “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica). És carillonista de
la Catedral de Perpinyà, on organitza també el Festival Internacional de Carilló de
Perpinyà. Ofereix sovint concerts de carilló per Europa i els EUA, i és professora de
carilló i de campanologia al Conservatori Regional de Música de Perpinyà

FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Charles Dairay va començar a estudiar el carilló als 10 anys, primer a Wavre (Bèlgica) i
després a Saint-Amand-les-Eaux (França) i a Douai (França). Es va graduar a la Reial
Escola “Jef Denyn” de Malines (Bèlgica) i és carillonista a les ciutats franceses de Lió,
Orchies, Le Quesnoy, Saint-Amand-les-Eaux, i de les belgues de Deinze i Mons.

FRANÇA
GCF - Guilde des Carillonneurs de France
Francis Crepin és professor de matemàtiques, però també estudià al Conservatori de
Música de Saint-Quentin (França) orgue, cant (1r premi), jazz, trompeta i contrabaix.
Francis compon per a carilló i per a molts d’altres instruments. També forma part de la
junta de l’Associació de Carillonistes de França.
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