
En la temporada dels deu anys i sota la nova direcció artística de Francesc Prat, la GIO es 
consolida com una de les orquestres simfòniques més innovadores del país. Aquest estiu 
presenta també e-STRINGS, un nou concepte musical que fusiona música de diferents 
gèneres amb un so i posada en escena únics.

El desè aniversari, que va tenir el tret de sortida amb l’anunci de Francesc Prat com a nou 
director artístic, es va presentar amb Misteris de l’Instant, el concert del passat mes 
d’octubre a l’Auditori de Girona dins el Festival Temporada Alta. En la temporada del seu 
desè aniversari, la GIO Symphonia serà present als Festivals referents del nostre país: 
Peralada, Porta Ferrada, Portalblau i Temporada Alta amb dues estrenes a l’estat espanyol i 
una coproducció pròpia amb artistes internacionals com Monica Bellucci, Ute Lemper o la 
Fura dels Baus.

Començarà el 15 de juliol al Festival de Peralada, amb l’estrena a l’estat de l’espectacle 
“Letters & Memories” amb Monica Bellucci: un espectacle que interpreta les lectures per a 
descobrir la llegenda de Maria Callas, sota la direcció de Francesc Prat. 

El 24 de juliol a Porta Ferrada amb “Pastoral for the Planet”, faran un homenatge a 
Beethoven, amb la Fura dels Baus, basada en la reinterpretació de la Simfonia 6 de 
Beethoven, sota la direcció de Chlóe van Soeterstède.

El 7 d’agost al Festival Portalblau oferiran un concert de Clàssics del Cinema, un pas per a 
les grans bandes sonores de la història, sota la direcció de Marc Timón. 

I, finalment, l’11 de novembre, dins el Festival Temporada Alta, seran amb Ute Lemper a 
l’Auditori de Girona, amb un concert que es basarà en la Suite in the new Style de Schulhoff, 
on la solista intervindrà entre els moviments interpretant, entre d’altres, música de Wil i 
Eisler. 

La GIO Symphonia presenta també e-STRINGS, un nou concepte que fusiona música de 
diferents gèneres amb un so i una posada en escena única i que es va presentar als Grans 
Premis de Fòrmula 1 i Moto GP i té prevista l’estrena aquest mes de juliol. 

Per commemorar l’aniversari la GIO Symphonia va actuar també el passat mes de març al 
Palau de la Música amb música de Philip Glass i John Adams i amb la col·laboració dels 
Kebyart Ensemble, una de les formacions més innovadores i reconegudes dels últims anys. 

Per a ampliació de dades o gestió d’entrevistes:
Alba Albert – 608214986 –  alba@gio.cat

La GIO Symphonia actuarà als principals festivals al costat de 
grans noms internacionals com Monica Bellucci, la Fura dels Baus 
i Ute Lemper
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