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NERY MONTERROSONERY MONTERROSONERY MONTERROSONERY MONTERROSO

Va estudiar a Guatemala, on obté el títol de mestre en l´especialitat de
violí. Va obtenir una beca de tres anys a Alessandria (Italia) on va finalitzar el grau
superior de violí amb el mestre Mario Ferraris, del qual va ser assistent.

A Alessandria va actuar com a solista i va fer recitals de cambra. També
va formar part de l'orquestra Gliarchi de Vivaldi (Alessandria).

Ha estat membre de l´Orquestra Simfònica de Guatemala, on ha tocat
com a solista en diverses ocasions. També va ser professor al Conservatori de la
ciutat i va participar en diversos cursos de perfeccionament musical.

Ha format part de l´orquestra de Toluca (Estat de Mèxic) tocant com
a  solista  en  concerts  de  música  de  cambra.  També  va  ser  concertino  de  l
´Orquestra de Cambra de la Universitat de Toluca, on va actuar com a solista. Va
ser professor a la Universitat i al Conservatori.  

També va  ser  membre  de  la  Filarmònica  del  D.  F.  sota  la  direcció
d'Enrique Bátiz i ha col·laborat amb les orquestres de la Ópera de bellas artes i
orquestra OFUNAM.

Des de l'any 1990 forma part de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears on ha fet una intensa labor com a professor a les Illes impartint cursos de
violí i d'orquestra de cambra.

Al mes de maig impartirà un curs de violí a la Universitat de HidalgoAl mes de maig impartirà un curs de violí a la Universitat de HidalgoAl mes de maig impartirà un curs de violí a la Universitat de HidalgoAl mes de maig impartirà un curs de violí a la Universitat de Hidalgo
(Mèxic).(Mèxic).(Mèxic).(Mèxic).
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SONIA TABARESSONIA TABARESSONIA TABARESSONIA TABARES

Neix a Castelló el 1984. Va iniciar els seus estudis de música a
l'edat de quatre anys. L'any 1995 va ingressar al Conservatori Professional
Mestre  Tàrrega,  en  l'especialitat  de  viola.  El  curs  2002  va  accedir  al
Conservatori  Superior  Salvador  Seguí  on  va  obtenir  el  títol  superior  l'any
2009. Des de l'any 1999 fins l'actualitat es perfecciona amb el seu mestre
Traian Ionescu, membre de l'Orquestra de València i fundador del  Silvestry
String Quartet.

Paral·lelament ha obtingut classes magistrals dels mestres  Jesse
Levine,  Alexander  Detisov,  Andryi  Vitovich,  Andrei  Chestigliazov,  Enrique
Santiago i Paul Cortese, entre d'altres.
Ha set membre fundador de diferents agrupacions de cambra, destacant el
Cuarteto  de  cuerda  Enigma  i  el  Quinteto  Fermata,  amb  el  qual  van  ser
guardonats amb el primer premi del concurs Ciutat de Vinaròs.

En qualitat de solista, va ser guardonada amb el tercer premi del
concurs  de  Joves  Intèrprets  Ciutat  de  Betxí.  Ha  col·laborat  en  diferents
agrupacions i orquestres, va ser membre fundador de l'Orquestra Castelló XXI,
dirigida per Josep Vicent,  participant com a solista en obres de Copland,
Stranvinsky, Poulenc, Ravel i Falla.

Actualment  és  professora  del  conservatori  municipal  MestreActualment  és  professora  del  conservatori  municipal  MestreActualment  és  professora  del  conservatori  municipal  MestreActualment  és  professora  del  conservatori  municipal  Mestre
Gotérris de Vila Real i membre de l'Orquestra Simfònica de Castelló des deGotérris de Vila Real i membre de l'Orquestra Simfònica de Castelló des deGotérris de Vila Real i membre de l'Orquestra Simfònica de Castelló des deGotérris de Vila Real i membre de l'Orquestra Simfònica de Castelló des de
l'any 1998.l'any 1998.l'any 1998.l'any 1998.
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ORIOL PALAUORIOL PALAUORIOL PALAUORIOL PALAU

 Va  néixer  a Barcelona  el  1982. Va  començar  els  seus  estudis  al
Conservatori Profesional de Música de Badalona amb els professors Ana Moreira
i Mark Friedfoff. 

L’any 2002 es va traslladar a Palma de Mallorca per estudiar amb els
professors Sergi Boadella, Marçal Cervera, José Enrique Bouché i Mariano García
al recent estrenat Conservatori Superior de les Illes Balears.

En  acabar  els  esmentats  estudis  i  obtenir  el  corresponent  Títol
Superior,  es  va  traslladar  a  La  Haia  (Holanda),  on  va  realitzar  estudis  de
perfeccionament amb el professor Marien van Staalen al Reial Conservatori de La
Haia.

Ha realitzat classes i cursos amb el professors Marçal Cervera, Ángel
García-Jermann,  Charles  Tunnel,  el  quartet  Endellion  i  Cristophe  Coin,  entre
d’altres.

Ha format part de la  Jove Orquestra Nacional  de Catalunya (2000-
2003) i de la Joven Orquesta Nacional de España (2004-2005), i ha participat
en diferents festivals de Música de cambra arreu de la geografia espanyola.

Actualment  desenvolupa  les  seves  tasques  docents  al  ConservatoriActualment  desenvolupa  les  seves  tasques  docents  al  ConservatoriActualment  desenvolupa  les  seves  tasques  docents  al  ConservatoriActualment  desenvolupa  les  seves  tasques  docents  al  Conservatori
Professional de Mallorca.Professional de Mallorca.Professional de Mallorca.Professional de Mallorca.

CONTRABAIXCONTRABAIXCONTRABAIXCONTRABAIX

XAVIER JUANXAVIER JUANXAVIER JUANXAVIER JUAN

Xavier  Juan  Pomés (Blanes,  1980)  es  va iniciar  en  el  món de  la
música a l'edat de 5 anys a l'escola de música del col·legi  Santa Maria de
Blanes. Entre els anys 1998 i 2005, va continuar els seus estudis musicals al
Conservatori Professional de Badalona amb el mestre Enric Rigau (assistent de
solista  de l'OBC),  assolint  els  títols  de  grau  mitjà  en  les especialitats de
contrabaix i de baix elèctric. 

Des de l'any 2002 fins al 2005, va formar part de la JONC (Jove
Orquestra Nacional  de Catalunya)  participant  com a titular  i  com a solista.
També va col·laborar als concerts de la IRO (International Regions Orchestra)
celebrats a Alemanya l'any 2004.

L'any 2005 va arribar a Mallorca per accedir als estudis de grau
superior del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, on
es va  llicenciar l'any 2009 amb el mestre Francesc Lluch.  D'altra banda, va
complementar els seus estudis amb els professors  Tomas Martin (ex-solista
de la  London Symphony Orquesta),  Toni  García  (ex-solista  de  la  Orquesta
Nacional de España y professor de l'ESMUC) i Robert Franenberg (solista de la
Rotterdams  Philharmonisch).  Actualment,  és  mestre  del  Centre  EducatiuActualment,  és  mestre  del  Centre  EducatiuActualment,  és  mestre  del  Centre  EducatiuActualment,  és  mestre  del  Centre  Educatiu
AGORA Portals i professor del Conservatori Professional de Música d'EivissaAGORA Portals i professor del Conservatori Professional de Música d'EivissaAGORA Portals i professor del Conservatori Professional de Música d'EivissaAGORA Portals i professor del Conservatori Professional de Música d'Eivissa
en l'especialitat de contrabaix.en l'especialitat de contrabaix.en l'especialitat de contrabaix.en l'especialitat de contrabaix.

Compagina la docència amb la interpretació musical formant part de
la Jove Orquestra de les Illes Balears i  de l'Orquestra Simfònica d'Eivissa.
També ha col·laborat amb la Banda Simfònica de Badalona, la Banda Municipal
de Palma, l'Orquestra Simfònica "Segle XXI", "Atenea", l'Orquesta Sinfónica de
Extremadura, l'Orquestra Solistes de Mallorca, 'Orquesta de las Juventudes
Musicales de Mallorca i l'Orquestra Clàssica de Mallorca, acompanyant a grans
solistes com Clara Montes, Plácido Domingo i    Ara Malikian.



                                                        

INFORMACIÓ I MATRÍCULES:INFORMACIÓ I MATRÍCULES:INFORMACIÓ I MATRÍCULES:INFORMACIÓ I MATRÍCULES:

• Cursos adreçats a estudiants de Grau Elemental i Grau Mitjà
• Plaç de matrícula: del 29 d´abril al 12 de maig
• Preus: 

                                Alumnat del Patronat de Música: €€€€30303030
                                Alumnat Extern: €€€€35353535

• Lloc de les classes i inscripcions:                     • Horari d´oficina:            

                   Patronat Municipal de Música d´Eivissa                   9:30 – 13:30
                   Espai Cultural Can Ventosa, 1r pis                       17:30 – 19:30
                   Av. d´Ignasi Wallis, 26
                   07800 Eivissa
                   Tel.: 971310061
                   sinfonica@eivissa.es 

• Totes les classes es faran en horari de matí i tarda
• L´horari de les classes es farà segons el nombre de persones matriculades i es dividirà
   en classes individuals i col.lectives

                      

                                                                                                                                                                                                                            


