
EDUARD GISBERT VAÑÓ. BOMBARDÍ
Inicia els seus estudis musicals en l’especialitat de bombardí en l’Escola de Música de 

l’Associació Unió Musical de Bocairent, amb el professor Javi Molina Calatayud.
Més tard, continua els seus estudis en el Conservatori Professional “Melcior Gomis” 

d’Ontinyent, en el qual ha cursat de 1r fins a 4t curs de Grau Professional. El 2016 es trasllada 
al Conservatori Professional de Música de València amb el professor Eduardo Nogueroles,  
on va acabar 5é i 6é de grau professional, on obté el premi extraordinari final de grau en 
l’especialitat de tuba .

Actualment cursa 1r de grau superior en el Conservatori Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de València amb el professor Miguel Moreno.

Ha realitzat estudis de perfeccionament amb tubistes i bombardinistes de reconegut 
prestigi com Sergio Finca, Vicente López, Bastien Baumet, Jean Daufresne, Pep Burguera, 
Hélène Escrivá, David Llàcer, Pedro Castaño, Arnaud Boukhitine, Ricardo Carvalhoso, Pablo 
Fernández, Ramírez Tejero, Thierry Thibault...

Ha guanyat diversos primers premis en el Concurs Nacional de Tuba “Ciutat de la Vila 
Joiosa” en els quals destaquen quatre mencions d’honor a la màxima puntuació en la V, 
VII ,VIII i IX edició d’aquest concurs. També ha sigut finalista en el XVIII Concurs Nacional de 
Jóvens Intèrprets “Ciutat de Xàtiva” , guanyador del Primer Premi del Concurs Internacional  
AETYB Madrid 2018 i guanyador en el concurs “Jóvens Talents Musicals” de Bankia.

Com a solista, ha actuat en el festival Spanish Brass Alzira (SBALZ), al Palau de les Arts, en 
el RCSM de Madrid i en l’Associació Unió Musical de Bocairent.
SAMUEL HERNÁNDEZ IMBERNÓN. TUBA

Natural i veí de Torrevella, inicia els seus estudis musicals en la Unión Musical Torrevejense 
amb Juan de Dios Fresneda, incorporant-s’hi com a músic titular de la mà de Jaime Belda així 
com en el Conservatori de Torrevella amb José Luis Rico. 

En l’actualitat té 15 anys i cursa 4t Curs d’EE PP en el Conservatori  Professional d’Almoradí, 
sent el seu professor de Tuba José Antonio Mira. 

També rep classes setmanals de la mà de José Manuel López, i classes mensualment amb 
els professors Vicente López, Sergio Finca i Dani Llosá.

A més de ser músic de la Unión Musical Torrevejense, el director de la qual és Carlos 
Ramón, ha sigut seleccionat per a formar part de la Banda Sinfónica de “Las Provincias”, la 
Banda Comarcal FSMCV Vega Baja, i de la Banda Solidaria Sinfónica de la Vega Baja.

Com a músic d’orquestra, el 2016 ingressa en l’Orquestra de Jóvens de la Província 
d’Alacant, sent-ne Tuba Solista fins a la data, el director titular de la qual és Francisco 
Maestre.

Quant als guardons obtinguts com a solista, ha obtingut 4 primers premis i premis 
a màxima puntuació en el Concurs Nacional de Tuba de la Vila Joiosa, a més d’haver 
obtingut primers premis en els concursos de Jóvens Intèrprets de Sagunt, Faura, Benisanó, 
Castellnovo, Fest Art de València, Concurs Comarcal de les FSMCV Baix Segura-Baix Vinalopó, 
i els Internacionals de Madrid, Terras de la Salette (Portugal),  Ciutat de Barletta (Itàlia) i l’In-
ternacional de l’Associació Espanyola de Tubes i Bombardins AETYB.

 

BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL D'ALACANT
AUDITORI DE LA DIPUTACIÓ (ADDA)

28 DE FEBRER DE 2020
 20:00 Hores

Guanyadors del Concurs Comarcal d'Interpretació
Musical del Baix Segura-Baix Vinalopó (FSMCV).
- Duo Vent Fusta: Andrés Gutiérrez Campillo (Saxòfon)
   i Quintín Huertas Murcia (Clarinet)
- Tuba: Samuel Hernández Imbernón

Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d'Alacant
- Compositor: Daniel García Ramírez 

Associació Espanyola de Tubes i Bombardins (AETYB)
- Bombardí: Eduard Gisbert Vaño

  
  Director: José Vicente Díaz Alcaina

VIICICLE
DE JÓVENS INTÈRPRETS I COMPOSITORS

Pròxims concerts de la  Banda Simfònica Municipal: 
* Divendres 6 de març de 2020 a les 20.00 h
VII Cicle de Jóvens Intèrprets i Compositors

*Diumenge 15 de març de 2020 a les 11.30 h i a les  17.30 h
Festival de Bandes
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NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB.

Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las ggggg para Banda que se interpretarán demuestran una vez
más que estas canciones forman parte de la música inolvidable de todos los tiempos,
pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock and roll o del ritmo rápido de las

pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

I. PART

- FOUR PICTURES FROM NEW YORK    R. Morinelli
I.  Dreamy Dawn
II.  Tango Club
III.  Sentimental Evening
IV.  Broadway Night

Solistes: Andrés Gutiérrez (Saxòfon) i Quintín Huertas (Clarinet)

- CONCERTINO PER A TUBA                                                  Carlos Marques

Tuba Solista: Samuel Hernández Imbernón 

II. PART

- PETJADES                                                                     Daniel García Ramírez

- LA FLOR DEL CEREZO                                                                            J. Peiró 

 BombardÍ Solista: Eduard Gisbert Vaño

Director:  José Vicente Díaz Alcaina

PROGRAMA DANIEL GARCÍA RAMÍREZ. COMPOSITOR
Compatibilitza hui en dia els seus estudis superiors de música, en l’especialitat de 

composició, amb altres labors com la docència musical en cicles elementals de música o 
projectes culturals i artístics que es desenvolupen des de la seua cooperativa cultural com 
a jove emprenedor. Anteriorment, ha conclòs satisfactòriament un altre tipus d’estudis com 
una graduació universitària en la disciplina d’història i un màster vinculat a la docència secundària.
PETJADES

Influenciat pel llenguatge postromàntic de Rachmaninoff, “Petjades”, obra originària per 
a orquestra i arreglada posteriorment per a banda simfònica, basarà els seus fonaments en 
2 temes principals que de forma continuada apareixeran durant tota l’obra i conformaran 
un tema i variacions. A més, durant el transcurs d’aquesta, també podrem apreciar diferents 
cites a l’autor mencionat anteriorment.
ANDRÉS GUTIÉRREZ CAMPILLO. SAXÒFON.

Naix a Los Montesinos, Alacant (Espanya) el 28 d’octubre de 2001. Inicia els seus estudis 
d’Educació Primària en el CEIP Virgen del Pilar de Los Montesinos mentre realitza els estudis 
de Grau Elemental a l’Escola de Música i Cultura de la mateixa localitat en l’especialitat de 
saxòfon, davall la tutela del Sr. Manuel García, es gradua amb èxit i obté menció d’honor en 
cada un dels quatre anys.

Alhora que inicia els seus estudis d’ESO en la Secció de l’IES Antonio Sequeros de Los 
Montesinos, ingressa en el Conservatori Professional “Francisco Casanovas” de Torrevella 
per a cursar el Grau Mitjà, sent el seu tutor i professor de saxòfon el Sr. Adelardo Zurdo. 
Durant aquesta etapa entra a formar  part de l’Agrupación Musical Montesinos, en la qual 
serà convidat a dirigir en una ocasió. També arriba a ser el fundador, juntament amb altres 
3 companys, del quartet de saxòfons “Iuvenes Artists” amb el qual obté diversos primers 
premis en el Certamen Comarcal d’Interpretació del Baix Segura-Baix Vinalopó.

El 2018, finalitza els estudis de Batxillerat, amb una nota mitjana de 9.1, així com el Grau 
Professional de Música amb la qualificació mitjana més alta de la seua promoció.

El 2019, guanya amb el seu company Quintín Huertas el Primer Premi en Primera 
Categoria de Grups en el Certamen Comarcal d’Interpretació del Baix Segura-Baix Vinalopó.

Actualment, es troba preparant la prova d’accés al Grau Superior de Música
QUINTÍN HUERTAS MURCIA. CLARINET.

Naix a Los Montesinos (Alacant) el 28 de febrer de 2001.
Alhora que inicia l’educació primària, comença els seus estudis musicals a l’Escola de 

Música i Cultura de la localitat, iniciant-se en l’especialitat de clarinet de la mà de professors 
com el Sr. Germán Guillén Alcocer i el Sr. Roberto Rodríguez Escudero. Va continuar rebent 
classes al centre fins al 2019 amb altres professors, entre els quals destaca el Sr. David 
Botella Pascual. 

El 2012 passa a formar part de l’Agrupación Musical Montesinos.
Comença les Ensenyances Professionals de Música en el Conservatori Professional de 

Música de Múrcia el 2013, alhora que inicia els seus estudis d’ensenyança secundària en 
la Secció de l’IES Antonio Sequeros a Los Montesinos. Durant aquesta etapa, rep classes de 
la Sra. Rocío Campos Torres, la Sra. Jennifer García Soto, i fent especial menció al Sr. Josep 
Cristòbal Dolç Sanchis. 

Finalitza els seus estudis de l’ESO el 2017 amb una nota mitjana de 9.7 i havent rebut 
menció d’honor acadèmica els 4 anys. Passa a estudiar Batxillerat a l’IES Antonio Sequeros d’Almoradí.

El 2019 acaba els seus estudis de Batxillerat amb una nota mitjana de 9.6, i rep matrícula 
d’honor. Al mateix temps, finalitza els seus els estudis professionals de música en l’especiali-
tat de clarinet en el Conservatori de Múrcia.

Al juliol d’aquest mateix any guanya, juntament amb el senyor Andrés Gutiérrez Campillo, 
el 1r Premi en la 1a categoria de grups en el Certamen Comarcal del Baix Segura-Baix 
Vinalopò. 

Actualment, es troba estudiant el Grau en Física en la Universitat de València.
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pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

Entrada: Gratuïta, mitjançant invitació. Les entrades es podran arreplegar el mateix dia del concert en taquilla 
una hora abans del concert a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (Av. de Xixona, 5 – Alacant). Màxim dues en-
trades per persona, fins a completar l’aforament del local. 
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