20 anys d'OCT48

ORQUESTRA DE CAMBRA
TERRASSA 48
Amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, l’Orquestra de
Cambra Terrassa 48 és una formació estable especialitzada en el repertori escrit per a cordes.
L’OCT48 realitza concerts per tota la geografia catalana i fora d’ella.
Fundada l’any 2000, el conjunt ha donat un gran impuls i difusió de la música per a formació d'orquestra de cordes
amb uns programes que combinen una gran investigació i proximitat.
Una orquestra que, a part del seu treball musical i cultural, vetlla també per la seva aportació pedagògica i social.
Declarada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a Orquestra de Cambra Preferent des de
la temporada 2014- 2015..
Compromís
L'OCT48 és una orquestra de corda de treball estable anual.
Aquesta regularitat és una aposta clara per a la qualitat i
millora constant en la interpretació i d'una personalitat
pròpia a nivell sonor, musical i de comunicació en i des de
l'escenari.
Qualitat
És la matèria prima de l’OCT48.
La formació parteix de l’exigència amb ella mateixa i amb els
diferents col·laboradors que hi participen.
La seva filosofia de treball parteix de la figura del directorconcertino titular, convidant a la vegada diferents solistes i
directors.
Apassionament
Cada programa és un nou repte, una nova oportunitat
d’avançar en l’art de la interpretació musical.
L’OCT48 s’ha distingit des dels seus orígens per la recerca
amb uns programes innovadors, agosarats, que no deixen
ningú indiferent.
La complicitat entre els músics i entre ells i el seu
concertino-director fan possible dalt de l’escenari una
recreació musical d’alt voltatge
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20 ANYS D’ORQUESTRA DE CORDA…
El 2020 l’OCT48 farà 20 anys de la seva creació.
Un temps d’evolució constant en la seva música, en les seves propostes i en la
seva arribada a la població.
Una orquestra de plantilla estable amb un treball anual constant realitzat per
instrumentistes professionals de corda.
Una orquestra reconeguda arreu com a gran especialista en el repertori escrit
per a cordes, amb un gran treball d’investigació i divulgació d’aquest repertori
musical.
L’OCT48 té el seu arrelament a la ciutat de Terrassa, on és resident a
l’Auditori Municipal de la ciutat, i una clara voluntat d’arribada i presència a
tot el territori.
Aproximar el fet musical a tots els indrets i persones possibles és un dels
objectius clars de la formació, aspecte desenvolupat des dels seus inicis i de
realització constant en cada temporada.
Temporada 2016-2017
56 concerts · 13 a Terrassa - 43 a poblacions catalanes
Temporada 2017-2018
68 concerts · 18 a Terrassa - 46 a poblacions catalanes i 4 a Costa Rica
Temporada 2018-2019
64 concerts · 15 a Terrassa - 49 a poblacions catalanes
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ACTIVITAT ACTUAL
Tots aquests anys de treball i desenvolupament han donat unes pautes d’activitat constant
en les temporades de l’OCT48.
Un treball actualment estructurat en una sèrie de paràmetres d’actuacions musicals.
Cicle de Concerts a l’Auditori Municipal de Terrassa
Temporada estable de 8 concerts anuals programat a la ciutatdes de l’any 2000
Solistes, cors i actors convidats amb concerts de programes temàtics i explicats a cada
concert.
Amb una fidelització de públic cada vegada més gran i de més diversitat.
Temporada d’Òpera al Palau de la Música de Barcelona
Orquestra titular de la temporada d’òpera realitzada per NovAria Artists
Més de 20 concerts anuals amb títols com Carmen, La Traviata, La Flauta Màgica i La
Bohéme.
Festival d’Estiu Seu d’Ègara
Projecte iniciat el 2013 i dedicat a la música escrita per a orquestra de cordes, un
festival únic.
Un format de tres concerts de contingut diferenciat i d’arribada a un ventall molt ampli
de públic.
Una setmana de juliol que engloba també un Curs de Direcció, el treball de l’OCT48
Aleví i
petits concerts als barris de la ciutat de Terrassa.
Enregistraments
9 enregistraments realitzats
Enregistraments pels segells Ars Harmònica, Capriccio-Viena, La Ma de Guido, Centre
Robert Gerhard..
Concerts pel territori i fora d’ell
Presència continuada a tot el territori català.
Presència a l’estat espanyol i a Costa Rica.
Realització de petits cicles en les capitals catalanes (en preparació)
Suport a la cultura catalana
.Realització del programa anual MusiCàtnia de divulgació de la música catalana
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ACCIÓ SOCIAL I ACCIÓ PEDAGÒGICA
Des dels seus inicis l'OCT48 ha apostat clarament per l'acció pedagògica com a eina
indispensable per poder apropar la música tant a les “petites persones” que amb els anys
seran el nou públic com al públic adult com a “consumidor potencial” de cultura.
S'ha volgut incidir no com a una mostra de quelcom esporàdic o elitista sinó com a un fet
dins la normalitat de les persones, una eina per a la sensibilització cultural de la població.
I tot això sense oblidar l’aportació que pot donar la cultura en termes d’integració social i
de suport social a les persones que ens envolten
Acció Social

Acció Pedagògica

Assaigs oberts a l’anomenada gent gran

Assaigs oberts a escolars

Assaigs oberts en barris perifèrics de
Terrassa

Producció de 5 espectacles infantilsfamiliars
propis

Retransmisió en streaming de concerts a
centres hospitalaris i de gent gran de
Terrassa

Realització del Curs de Direcció de repertori
per a cordes
OCT48 Aleví (estrena el juliol del 2020)

Assaigs oberts a persones d’integració
social
Facilitats en les entrades als concerts de
l’OCT48 a Terrassa a persones de
vulnerabilitat econòmica

Facilitat d’accés als concerts de l’OCT48 a
estudiants i acompanyants.
Comentaris previs en els concerts sobre el
seu contingut i d’acció propera
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POSSIBILITATS DE COL·LABORACIÓ
.Activitat general de l’OCT48
.Cicle de concerts a l’Auditori Municipal de Terrassa
.Concerts puntuals a lliure elecció
.Festival d’Estiu Seu d’Ègara
.Acció Social
.Acció Pedagògica
.Cicles a poblacions catalanes.

promocio@terrassa48.com
www.terrassa48.com
@orquestadecambra.terrassa
@terrassa48
OCTerrassa48
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