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Sinfonía n. 27 en Sol Mayor 

Sinfonía n. 45 en Fa sostenido menor 

Con la colaboración de: 

I. Allegro Moderato
II. Andantino grazioso

III. Presto

I. Allegro assai
II. Adagio

III. Menuet: Allegretto
III. Presto - Adagio

 Egitaraua

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)    

Franz Joseph Haydn (1732-1809)    
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Cecilia Bercovich
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Cecilia Bercovich, Konzertino-Zuzendaria

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Cecilia Bercovich biolin- eta biola-jotzaile moldakorra 
da. Askotarikoa du musika-ibilbidea, eta kontzertino 
gisa eta ataleko gidari gisa aritu da Pierre Boulez, 
Matthias Pintscher, Heinz Holliger eta Krystof Pende-
recki maisuen zuzendaritzapean, bai eta Lucerna eta 
Salzburgoko jaialdietan edo Bayreuth hiriko Wagner 
Festpiele jaialdian ere. 
Ganbera-musikak eta inprobisazioak leku nabarmena 
dute haren ibilbide artistikoan, eta Maria João Pires, 
Sabine Meyer, Cristina Montes eta Lucy Sheltonekin 
aritu da lankidetzan. Gure garaiko sorkuntza zale 
gogotsua denez, haren kontzertu-programek sorme-
nezko kutsu argia dute eta, maiz, bere transkripzioak 
eta estreinaldiak barnebiltzen dituzte. Aita beti maisu 
aritu zaio eta, horrez gain, ohorezko matrikularekin 

graduatu zen Musikene ikastegian. Halaber, Isaac Stern eta Itzhak Perlman izan ditu 
irakasle. Bestalde, buru-belarri dabil orkestra-proiektu hezigarrietan, Espainian eta 
Portugalen, batez ere, eta halaber, biolin irakaslea da Aragoiko Goi-mailako Musika 
Zentroan eta Madrilgo Katarina Gurska Goi-mailako Zentroan. Era berean, kide da Tel 

Pablo Sarasatek 1879an sortua, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa jardunean ari den talde-
rik zaharrena da Espainiako orkestren artean. Gaur egun, Baluarte Fundazioan sarturik 
dago, nagusiki Nafarroako Gobernuak �nantzatzen duena, eta Foru Komunitateko 
orkestra o�ziala da. Ehun eta berrogei urteko ibilbidean, Espainiako zein atzerriko 
auditorio, opera-denboraldi eta jaialdi nagusietan aritu da. Kontzertu batzuek garrantzi 
berezia izan dute; horien artean daude Parisko Théâtre des Champs Elysées eta Théâtre 
du Châtelet antzokietan hainbat aldiz emanikoak eta Universal Music zigiluak antolatu-
tako biraren barnean Europako auditorio garrantzitsuetan egindakoak. Pablo Sarasate 
konpositore eta biolin-jotzailearen erreferentziazko interpretea den aldetik, nafar 
konpositorearen lan guztien grabazioa egin du Naxos-erako Tianwa Yang biolin-jotzai-
learekin; esan behar da nazioarteko kritikak aho batez laudatu duela grabazio-lana. 
Zigilu berarekin, OSN-NOSek, halaber, grabazio sorta garrantzitsu bat egin du Antoni 
Wit maisuarekin.
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa kontzertu-denboraldien bidez aurkezten da Nafarroako 
publikoaren aitzinean, bai Iruñeko Baluarte Auditorioan, bai Tuterako Gaztambide 
Antzokian, eta, laster ere, Tafallako Tafalla Kulturgunean. Bestalde, gizarte nahiz 
hezkuntza jarduera garrantzitsua garatzen du Foru Komunitate guztian, “Sinfonikoa 
Nafarroan” programaren baitan, eta grabazioak egin ohi ditu AMAENerako, hau da, 
Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiborako. Etorkizun hurbilean, hainbat 
grabazio-proiektu ditu aurreikusiak hala musika sinfonikoan nola zinemako musikan.

 


