Neus Plana
& Maria Camahort
Flauta & Guitarra

Neus Plana Turu (flauta i percussió corporal) i Maria Camahort
(guitarra i arranjaments) presenten una proposta musical eclèctica
i captivant. La musicalitat d’aquest duo es caracteritza per la forta
formació clàssica d’ambdues intèrprets i l’afany mutu per aproparse a altres móns més enllà de la partitura.
El seu programa combina obres de compositors clàssics i
contemporanis amb peces treballades i expressades des de
l'oralitat, la corporalitat i la improvisació. Un trajecte musical
influenciat per melodies/temes dels segles XVI-XVII (Folies,
Chaconne), tradicions orals de diferents cultures (cançons
sefardites, turques, catalanes) i música escrita (F. Gasull, A.
Piazzolla, W. Walton).
Des de la seva presentació com a duo a finals del 2017, han
actuat per la xarxa de centres cívics de Barcelona, el Conservatori
de Tarragona, i Joventuts musicals de Tarragona.

Proposta de Programa
• Historia del tango ................................................A. Piazzolla
• Her anxiety* .........................................................J. McCredie
• Bagatella*……………………………………………W. Walton
• El Peixet de Bloomington .....................................F. Gasull
• Chaconne ……………………………………………Karg Elert
• Lacrimosa ……………………………………………Zbigniew Preisner
• Tema inspirat en Les folies d’Espagne de M. Marais
• Cicle de cançons tradicionals:

Cançons sefàrdiques (Usku dara, Morenika)
Cançons balcàniques (Jovano Jovanke, Ajde Jano)
Cançons catalanes (La presó de Lleida, El cant dels ocells)

*Arranjaments: Maria Camahort

Biografies
Neus plana Turu, Flauta i percussió corporal
Intèrpret
de
la
flauta
travessera
per
l’Escola
Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) obtenint
el títol l’any 2016 sota la
direcció del professor Albert
Mora.
Percussionista
corporal
formada a nivell nacional

(mètode SSM) i internacional (IBMF Paris 2016 i IBMmF Athens 2017), destacant
com a principals influències: Santi Serratosa, Anna Llombart, Jep Meléndez,
Keith Terry i Peter Stavrum Nielsen.
Interessada en conèixer i estudiar el món de la improvisació, actualment, està
acabant el postgrau de la formació del professorat de la metodologia IEM
(Institut d’estudis Musicals) al Conservatori Superior de música del Liceu amb el
professor Emilio Molina.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili (URV), creu en la
música a nivell holístic on interpretació, pedagogia i teràpia formen un tot i és
des d’aquesta perspectiva com l’estudia i es mou dins del món laboral a través
del duo que té amb guitarra, del projecte “Música de conte” amb quintet de
vent així com amb la banda de percussió corporal “SSM BigHand”.

Biografies
Maria Camahort,

Guitarra i arranjaments
Finalitzà els seus estudis superiors a
l’ESMUC (Barcelona). En 2008 es va
traslladar a Londres per realitzar
estudis de Màster a la Guildhall
School of Music and Drama.
Després de graduar-se obtenint
màximes qualificacions, va ser
premiada amb la Guildhall Artists
Fellowship 2010-2012. Les seves
principals influències són Feliu
Gasull, Emilio Molina, David Dolan i
Christian Burgess.
Maria s’ha especialitzat en música
de
cambra
i
projectes
interdisciplinaris, formant part de
propostes artístiques molt variades.

Entre d’altres, és creadora artística del projecte MCQ Iberian Colours, un
quintet que presenta una creativa proposta de fusió entre els móns de la
música clàssica i la popular, amb el qual prepara la presentació del segon CD
“Nanas, Canciones y Danzas” (JSM Records) en maig del 2018.
Aquest i molts altres projectes, incloent-hi col.laboracions amb teatre, l'han
portada a prestigioses sales i festivals nacionals i internacionals: Londres
(Milton Cort, Southbank Centre, Kings Place), París (Salle Cortot), Sant
Petersburg (Glasunov Hall), Varsòvia (Lutoslawsky Hall, Teatr Imka), Cracòvia,
Barcelona (Auditori, Auditori Caja Madrid), Madrid (Cercle de Belles Arts,
Residència d'Estudiants), Brussel·les (Institut Cervantes, edifici de la Comissió
Europea), Ciutat de Mèxic, Edinburgh (Fringe Festival i Guitar Festival).

Vídeos
Concert al Conservatori de Tarragona
https://www.youtube.com/watch?v=fXsIarn4MC4
Concert a CC Baró de Viver
https://www.youtube.com/watch?v=rm47hqZjEWU

Contacte
Neus Plana Turu
675213446
neusplanaturu@gmail.com

Maria Camahort
653820573
00447929635715
info@mariacamahort.com
www.mariacamahort.com

