
        
 
 
 
 
 
 
 

V Cicle 
“UNA HORA DE MÚSICA A L’OCAB” 

 

Dissabte 26 de novembre de 2016 a les 19.00h 

ENTRADA  LLIURE (LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA) 

Amb la col·laboració de 

 

 
 

       
 
 

Mirjam Plas, nascuda a Almelo (Holanda), inicia la  seva formació musical al seu país amb el 
flautista Jorge Caryevschi, on acaba el Grau Superior amb Menció d’Honor. Posteriorment 
continua els seus estudis al Royal Northern College of Music de Manchester amb Peter Lloyd, 
on l’any 2005 obté la titulació Master of Music in Performance. Durant la seva formació 
també va rebre classes de professors com Michel Debost, Michael Cox i Patricia Morris 
(flautí).   
 
Com a solista, ha actuat amb la Jove Orquestra de Twente i la Jove Orquestra Nacional de 
Vents d’Holanda, interpretant els concerts per a flauta i orquestra de Carl Reinecke i Ted 
Huggins. Mirjam ha estat convidada a participar al prestigiós Cheltenham International Music 
Festival d’Anglaterra en les edicions de 2005 i 2006, presentant obres de flauta solo i com a 
integrant del ensemble “the Academy Players” (dir. Martyn Brabbins). Ha col.laborat amb 
orquestres com l’Orquestra Simfònica del Principiado de Asturias (OSPA), l’Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra de Cambra Terrassa48, l’Orquestra Simfònica 
Camerata XXI, l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu i l’OBC, entre d’altres.   
 
La seva activitat cambrística inclou l’espectacle de titelles “El Castillo Rojo”, Bach Zum 
Mitsingen Ensemble, 4NOW quartet de flautes i l’espectacle Bach&Murnau. 
 
Al 2015 va enregistrar un cd i va  realitzar una gira de 77 concerts com a flauta solista amb la 
Cantania “Al Bell mig de la Terra” (L’Auditori Educa). 
 
El “Jardí de les delícies” és un recital per a flauta sola inspirat en 400 anys de música 
holandesa. Les obres són molt variades i d’estils complementaris. La flautista holandesa es 
dirigeix al públic entre cada obra per tal d’explicar-la de manera directa i lúdica, mitjançant 
anècdotes, el context històric i el concepte de creació de les obres i compositors. D’aquesta 
manera es crea un vincle amb els oients fent que puguin apreciar la música des d’una nova 
perspectiva.  
 

PROGRAMA 

Pastorale d’été (1958) ....................................................................................... J. Andriessen 

Reversed Night (1971) ........................................................................................ T. de Leeuw 

Derde doen Daphne, del jardí de les delícies per a flauta (1644) ........................... J. van Eijk 

Air por charmer un lézard (1953) ............................................................................. C. Escher 

Drie Landelijke Miniaturen (1972) .............................................. V. den Sightenhorst-Meyer 

Lipstick, per a flauta, flauta en sol i cinta (1998) ....................................................... JacobTV 

 

ORQUESTRA DE CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA 
http://www.ocab.cat           orquestra.ocab@gmail.com            Tel. 93 410 30 60 

 

Proper concert  V Cicle “Una hora de música a l’OCAB” 
Dimarts 13 de desembre de 2016 a les 20.00h 

Janne Valkeajoki - Guanyador del Certamen Internacional d'Acordió d'Arrasate  

EL JARDÍ DE LES DELÍCIES 
Un recital per a flauta sola 

Mirjam Plas (flauta travessera) 
 

c. Entença, 218, entresol 4a 
08029 – BARCELONA 

 


