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Un any més la nostra ciutat rebrà la primavera amb el Festival Internacional d'Orgue, 
aquest any el quinzè. Concertistes de diferents països ens visitaran i desvetllaran amb el 
seu art el gran potencial musical de l'orgue de la basílica de Santa Maria. En tres d'aquests 
concerts, a més, l'orgue no estarà sol sinó que l'acompanyarà una trompeta, un violí i, en el 
penúltim concert, les veus de la coral Exaudio de la nostra ciutat.

Us convido a escoltar, veure (gràcies a la gran pantalla que s'instal·larà al peu de l'altar de 
l'església) i viure aquests espectacles d'un valor artístic inqüestionable.

Així mateix, vull agrair a tot l'equip de persones que col·laboren en l'organització del Festi-
val la seva dedicació generosa i il·lusionada, especialment al director del Festival, el Sr. 
Joan Paradell.

Maria Enrich Murt
Regidora de Cultura i Festes
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Horari dels concerts:

Lloc:
Basílica de Santa Maria d’Igualada

Direcció artística: 
JOAN PARADELL i SOLÉ

6 de la tarda

Agraïments:
- Maria Dalmases
- Antoni Miranda
- Jaume Planas 
- Parròquia de Santa 

Maria
- Casa Pare Josep 

Tous d'Igualada

Presentació dels concerts: 
ANTONI MIRANDA i PALLARÈS

ENTRADA GRATUÏTA

 

Diumenge 9 de març
BERNHARD GFRERER - Àustria - (organista de la “Franziskanerkirche” de Salzburg)
Composicions de: Bach, Mozart, Lemmens, Guilmant, Lefebure-Wely, Dubois i Mulet

Diumenge 30 de març 
ALESSANDRA MAZZANTI (orgue) - Itàlia - (organista de la Basílica de S. Antoni de Padua de Bolònia) 
ALBERTO ASTOLFI (trompeta) - Itàlia
Composicions de: Mozart, Verdi, Bach, Santucci, Martorell i Torelli

Diumenge 13 d'abril
DANIEL PANDOLFO (orgue) - França (organista de la Catedral d'Obernai)
MALGORZATA CALVAIRAC (violí) - Polònia - (violinista de l'Orquestra Filharmònica d’Estrasburg) 
Composicions de: Mozart, Pergolesi, Bossi, Diana, Kreisler, Pasini, Massenet, Malerbi, Bizet, Rawstone, 
Elgar i Monti

Diumenge 27 d'abril
PER AHLMAN (orgue) - Suècia - (organista de l'església Santa Trinitat de Gävle)
COR EXAUDIO - Catalunya
Composicions de: Duruflé, Düben, Bach, Fauré, Mendelssohn, Whitlock, Bond, Casals, Heinze i Willcocks

Diumenge 11 de maig
JEAN-PAUL IMBERT - França - (organista de la basilique Nôtre-Dame du Perpétuel Secours de París)
Composicions de: Clerambault, Bach, Franck, Rota i Prokofiev

Orgue de la basílica de Santa MariaCalendari de concerts
L’orgue actual és successor del que va construir Anton Boscà el 1758 i que ocupava la 
tribuna del tercer tram del costat de l'epístola. El 1912 s'estrenà un nou orgue al cor 
superior, reutilitzant material intern de l'antic instrument.

L'any 1936, arran de la guerra civil, va córrer perill d'ésser destruït, però, en considerar-
se que la funció dels orgues no era d'interpretar exclusivament música religiosa, va 

salvar-se de la "crema" i va ser traslladat a la sala d'actes del col·legi de les Escolàpies, 
habilitada llavors com a sala de música.

L'any 1943 fou reinstal·lat al cor de Santa Maria i se’n va perfeccionar 
l’estructura i els mecanismes. Des de l'any 1978 fins a l'actualitat s'hi han 
anat fent diverses restauracions i millores a càrrec de l'orguener alemany 
Gerhard Grenzing. 
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Nascut a Salzburg (Àustria) l'any 1951, es diploma en orgue amb les màximes qualificacions al Con-
servatori “Mozarteum”.

A Viena és premiat pel Ministeri de la Ciència i Investigació.

Des de l'any 1987 és director de música sacra i organista de la “Franziskanerkirche” de Salzburg.

Professor de cursos superiors d'orgue als Estats Units i per als diplomats de l'Acadèmia Musical 
Musashino de Tòquio a Àustria. Ha donat classes magistrals als Estats Units, Japó, Brasil, Espanya i 
Àustria. 

Membre del jurat en diversos concursos internacionals d'orgue.

Enregistraments radiofònics, televisius i de CD per a EMI-Columbia (l'obra completa per a orgue de  
W.A.Mozart), Domino-Records, Sunrise Music Inc. i el Tomen Cultural Fund Japan.

Com a director ha interpretat nombrosos oratoris en diversos països europeus.

La seva intensa activitat concertística l'ha portat a exhibir-se a tot Europa (Viena, París, Berlín, 
Madrid, Roma, Brussel·les, etc.), als Estats Units, a l'antiga Unió Soviètica, a Sud-Amèrica (Bogotà, 
Rio de Janeiro, Sant Pau) i també a Hong Kong i al Japó (Tòquio, Osaka, etc.).

Solista amb importants orquestres al Festival de Salzburg i a la Setmana de Mozart.

 

BERNHARD GFRERER PROGRAMA

J. S. BACH (1685 - 1750) Fantasia en sol major 

W. A. MOZART (1756 - 1791) - Sis Danses Alemanyes (KV 509)   
(transcripció per a orgue: B. Gfrerer) 

- Música de ballet de l’òpera "Ascanio in Alba" (KV 111)
- Simfonia Júpiter (KV 551) 

1er moviment (Allegro)
(transcripció per a orgue: B. Gfrerer)

N. J. LEMMENS (1823 - 1881) Invocation

F.  A. GUILMANT (1837 - 1911) Allegro appassionato 
(de la Simfonia núm. 5 op.80)

L. J. A. LEFEBURE-WELY (1817 - 1869) Bolero de Concert 

TH. DUBOIS (1837 - 1924) Andante

H. MULET(1878 - 1967) "Tu es petra”

(BWV 572)
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ALBERTO ASTOLFI, nascut a Bolònia, va fer els seus estudis musicals al Conservatori “G.B. Martini” de la seva 
mateixa ciutat; acabà brillantment la carrera de trompeta. Després d'un període de perfeccionament amb grans 
mestres, va formar part de nombroses orquestres simfòniques i de cambra. Col·laborà també com a solista, amb 
il·lustres mestres com: N. Magaloff, U.Ughi, P. Maag, H. Holliger, A. Sacchetti, S. Gazzelloni, A. Bacchelli, C. 
Eschenbach, A. Bernard, S. Meyer, G. Kuhn, L. Pavarotti i J. Carreras. Actualment té una intensa activitat concer-
tística a Itàlia i a l'estranger col·laborant freqüentment amb l'orquestra de cambra “I solisti di Bologna” i amb el 
grup de metall “Petronius”, del qual forma part. En duo amb l'organista Alessandra Mazzanti, s'exhibeix especial-
ment amb la trompeta petita en el repertori barroc.

ALESSANDRA MAZZANTI, nascuda a Bolònia, es diploma amb les màximes qualificacions en Orgue i Composi-
ció Organística, direcció coral, composició i direcció d'orquestra al Conservatori “G.B. Martini” de Bolònia.
Com a organista ha seguit cursos de perfeccionament amb L.F.Tagliavini, M.Radulescu i M.Henking. Té una 
intensa activitat concertística com a solista i en diverses formacions corals i instrumentals que l'han portat a exhi-
bir-se en quasi tots els països europeus i Amèrica del Sud.
És organista de la basílica de St. Antoni de Pàdua de Bolònia i vicepresident de 
l'Associació Italiana Organistes d'Església. 
Ha enregistrat un CD amb la Via Crucis de Liszt i recentment un CD, amb el títol “La gioia della danza”.
Ha guanyat durant dues temporades seguides (1985 i 1986) el Concurs de Composició “Noferini” del Conserva-
tori “G.B. Martini” de Bolònia.
Ha dirigit, del 1997 al 2001, el Cor i  l'Orquestra de la “Cappella Musicale Arcivescovile di Santa Maria dei Servi 
di Bologna”. 
Professora d'orgue i de cant gregorià al Conservatori “Bruno Maderna” de Cesena i directora del Cor Polifònic i de 
l'Orquestra “Fabio da Bologna”. 

ALBERTO ASTOLFI / ALESSANDRA MAZZANTI PROGRAMA

L. MOZART (1719 - 1787)                   Concert en re major  (**)
(Adagio - Allegro moderato)

ALMASIO (1806 - 1871)- VERDI (1813 - 1901) Obertura  (*) 
(de "La forza del destino")

W. A. MOZART(1756 - 1791)         Rondo en fa major (**)

J. S. BACH (1685 - 1750) Preludi i fuga en re major (BWV 532)  (*)
 
P. SANTUCCI (1921) Rapsodia ebraica  (**)

a) Tre volte Santo
b) Shema Israel. Adonai (Ebrei yemeniti)
c) Te Deum (Ebrei yemeniti)
d) Modo lidio modificato (modo di Daniele, ebrei ispano-arabi)
e) Modo Adonai-Molok
 f) Motivo tradizionale

A. MARTORELL (1910) Tocata sobre el cant popular "Sor Tomassetta"  (*)

G. TORELLI (1650 - 1708) Concert en re major (**)
(Allegro - Adagio - Presto - Adagio - Allegro)

(*) orgue sol   (**) trompeta i orgue
2
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PROGRAMA

W. A. MOZART (1756-1791) Rondo en do major KV 373 (**)

G. PERGOLESI (1710-1736) Sonata núm. 12 (**)

M. E. BOSSI (1861-1925) Improvviso  (**)

A. DIANA (...... - 1862) Polonese (*)
 
F. KREISLER (1875-1962) Liebeslied (**)

E. PASINI (1935) Cantabile núm. 26 (**)

J. MASSENET (1842-1912) Meditació de "Thaïs" (**)

G. MALERBI (1771-1849) "Walzer nel Barbier di Siviglia"  (*) 

G. BIZET (1838-1875) Intermezzo (**)(de "Carmen")

N. RAWSTHORNE (1929) "Line Dance" (*)(de "Dance Suite ")  

E. ELGAR (1857-1934) "Salut d'Amour" (**)

V. MONTI (1868-1922) Czardas (**)

(*) orgue sol    (**) violí i orgue
3

Diumenge 13 d’abril, a les 6 de la tarda

MALGORZATA CALVAIRAC neix a Gorzow Wielkopolski (Polònia) l'any 1965 on, des de molt jove, inicia l'estudi 
del violí. L'any 1977 queda finalista al Concurs Nacional per a joves: "Henrick Wieniavski" . 
Continua els seus estudis a Poznan, primer al Liceu Musical i més tard a l'Acadèmia de Música on obtindrà les 
mes prestigioses distincions.
Durant els estudis a l'Acadèmia de Poznan, va ser contractada a l'Orquestra de Cambra de la Radio i Televisió de 
Poznan i es va exhibir com a solista en nombroses ciutats de la Polònia.    
Formarà part, després, d'un grup de cambra a Cipro i a Anglaterra abans de ser integrada com a segon violí solis-
ta, l'any 1990 a l'Orquestra Filharmònica de Las Palmas de Gran Canària, on va continuar la seva activitat en el 
camp de la música de cambra.
Des del 1997 formà part de l'Orquestra Filharmònica d'Estrasburg.

DANIEL PANDOLFO nascut a França l'any 1942, de pare italià i mare alemanya, ha estudiat orgue al Conserva-
tori Nacional de Metz, aconseguint un primer premi, el màxim de les votacions i la medalla d'or.
L'any 1956, a l'edat de dotze anys, va ser nomenat titular de l'orgue de la Capella dels Jesuïtes de la mateixa ciu-
tat.
Del 1956 al 1958, a més de perfeccionar-se amb Pierre Cochereau sobre la interpretació i la improvisació orga-
nística, va seguir un curs de direcció d'orquestra amb el Mestre Jacques Pernoo.
Paral·lelament als estudis musicals va seguir els estudis humanístics. Es llicencià l'any 1962 a la Universitat  
d'Estrasburg, en llengua italiana i literatura italiana.
A partir d'aquell moment, la seva carrera concertística el portà a donar recitals en prestigiosos festivals organís-
tics sigui a França com a l'estranger. Tocà també com a solista amb famoses orquestres (la Filharmònica d'Estras-
burg, la Belgian Sinfonietta Orquestra, l'Orquestra d'Estat de Romania de Tirgu Muresh) o en duo amb coneguts 
solistes: Mauro Maur, Pascal Clarhaut (primera trompeta de l'Opera de Paris), Amiram Ganz, ........)
Actualment és cotitular del gran orgue simfònic Merklin, recentment restaurat, de la catedral d'Obernai, amb el 
qual ha enregistrat diversos CD.    

MALGORZATA CALVAIRAC / DANIEL PANDOFO 

XV Festival
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tat.
Del 1956 al 1958, a més de perfeccionar-se amb Pierre Cochereau sobre la interpretació i la improvisació orga-
nística, va seguir un curs de direcció d'orquestra amb el Mestre Jacques Pernoo.
Paral·lelament als estudis musicals va seguir els estudis humanístics. Es llicencià l'any 1962 a la Universitat  
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qual ha enregistrat diversos CD.    

MALGORZATA CALVAIRAC / DANIEL PANDOFO 
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PROGRAMA

Anònim Batalla de 5è to (*)

M. DÜBEN (1598/99-c1649) Surrexit Christus hodie (*)

J. S. BACH (1685 - 1750) 2 corals " Schübler” (*)
- Meine Seele erhebt den Herren (BWV 648)
- Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)

G. FAURE (1845 - 1924) - O Salutaris (**)

- Tantum ergo (**)

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 - 1847) Sonata núm. 2 en do menor (*)
Grave-Adagio, Allegro maestoso e vivace, Fugue

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 - 1847) Veni Domine op. 39/1 (**) 

P. W. WHITLOCK (1903-1946) - Allegretto (*)
- Paean (de les 5 petites peces) (*)

P. CASALS (1876 - 1973) Nigra sum (**)

A. BOND (1888-1980) Meditació sobre una cançó popular sueca (*)

W. HEINZE (1849-1895) Final (*)

D. WILLCOCKS (1919 -) Psalm 150 (**)

M. DURUFLE (1902-1986) Tota pulchra est (***)

(de la Messe des pêcheurs de Villerville)

4

Diumenge 27 d’abril, a les 6 de la tarda

PER AHLMAN / COR EXAUDIO 

XV Festival
Internacional
d'Orgue

PER AHMANN va néixer a Estocolm l'any 1958.
Començà els estudis d'orgue amb el famós organista suec Rune Engsö. Va estudiar també teoria musical i contra-
punt amb el compositor Björn-Wilho Hallberg.
Després de dos anys d'estudi de música per a l'església,  va entrar al “Stockholm Royal College of  Music” el 
1978. Va estudiar orgue amb els professors Gotthard Arnér and Rune Engsö, i improvisació amb Anders Bonde-
man. Es diplomà l'any 1982 amb les més altes qualificacions en orgue, piano i cant. Va ser el primer estudiant a 
Suècia a obtenir el més alt nivell en teoria musical i contrapunt. Es diplomà com a concertista d'orgue l'any 1986. 
Durant aquest període es perfeccionà amb famosos organistes com: Michael Schneider i Marie-Claire Alain.
Des del 1994 treballa com a organista principal a l'església Holy Trinity de Gävle i actua regularment amb l'or-
questra “Gävle symphony orchestra”.
Ha tocat tota l'obra completa per a orgue de J.S. Bach dues vegades el 1985 i el 2000. 
Per Ahlmann ensenya orgue des de l'any 1987. Fins al 1994 va ser director de música al “Residential College for 
adult education-Sjöviks folkhögskola”, on va ser també professor d'orgue fins a l'any 2000.
Com a concertista ha donat molts recitals a Suècia, Dinamarca, República Txeca, Finlàndia, Àustria, Itàlia, 
Anglaterra, Polònia, Ucraïna i USA.  

EL COR DE NOIES EXAUDIO va néixer el 1997 sota la direcció de Daniel Mestre, fruit de la inquietud d'un grup 
de noies igualadines per descobrir el repertori per a cor de noies. Durant aquests 10 anys el cor ha realitzat diver-
sos concerts arreu de Catalunya i ha participat en l'estrena de diverses obres de compositors igualadins com 
Moisès Fernández, Jordi Marcé i Carles Prat. El repertori que treballa abasta una gran quantitat d'èpoques i estils. 
Cal destacar en les seves últimes actuacions, la "Messe des pecheurs de Villerville", de Fauré o el "Ceremony of 
Carols", de Benjamin Britten. L'any 2007 han estat guardonades amb el tercer premi en el concurs de cant coral 
de Vila seca. En l'actualitat està format per setze noies, la majoria formades a l'Escola Municipal de Música 
d'Igualada, i treballen sota la direcció de Josep Miquel Mindán. 

(*) orgue sol    (**) cor i orgue  (***) cor sol
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PROGRAMA

L. N. CLERAMBAULT (1676-1749) Plein-jeu
Récit de nazard 
Caprice sur les grands jeux       
(de la Suite de 2n to)

J. S. BACH (1685 - 1750) Tocata, adagio i fuga en do major (BWV 564)

C. FRANCK (1822-1890) Coral núm. 3 en la menor

N. ROTA (1911-1979) Sonata
(Allegro giusto, Adagio, Allegretto calmo con grazia,
Allegro)

S. PROKOFIEV (1891-1953) La jove Julieta
Padre Lorenzo
Montaguts i Capulets
(de Roméo et Juliette)   
(transcripció per a orgue: J. P. Imbert) 

5

XV Festival
Internacional
d'Orgue

Diumenge 11 de maig, a les 6 de la tarda

JEAN-PAUL IMBERT

Neix a Clermont-ferrand, on estudia el piano i l' orgue. A París estudia amb Pierre Cochereau i més tard 
amb Jean Guillou, del qual va ser fins a l'any 1993, suplent a l'important església  de Saint-Eustache.
Des del 2007 és organista titular de la Basílica de Notre-Dame du Perpétuel Secours de París i des del 
1993, del cèlebre orgue de Notre-Dame des Neiges d'Alpe d'Huez, on organitza cada any una sèrie de 
recitals amb els organistes més importants del mon i una sèrie d'estades d'iniciació i perfeccionament 
d'orgue.
Ha donat recitals per tots els països d' Europa, Estats Units i Canadà i ha participat a nombrosos festivals 
: Mai Musical de Bordeaux, Ravenna, Radio-França, Festival 
d'Art  Sacré, Festival de Música Contemporània, Internacional Congrés d' Organistes de Cambridge, 
Orgeltag de Viena, Festival Internacional de Saint-Eustache i concert d' inauguració en ocasió de la res-
tauració de l'orgue, Festival de Montreal, Ragusa.....

S'ha dedicat igualment a la docència : professor a l' Schola Cantorum de París, curs d'estiu de perfeccio-
nament, a l' orgue de l'Alpe d'Huez, d'on ell és titular. Ensenya, regularment, a l'Acadèmia d'estiu a la cate-
dral de Ratzeburg (Alemanya), a la Gnessin Acadèmia de Moscou, entre d'altres.

Enregistraments als grans orgues de Saint-Eustache, a la Tonhalle de Zürich, a l'orgue  de l'Alpe d'Huez i 
ha merescut grans elogis de part de la crítica. Ha realitzat també enregistraments conjuntament amb flau-
ta, trompeta, cant, violoncel. Per a aquests duets ha escrit nombrosos arranjaments d'obres originals.
L'any 2004 va ser nomenat “Chevalier des Arts et Lettres ” pel ministre de la Cultura.  
Fervent intèrpret de Bach i de l'escola romàntica, posseeix un llarg repertori, del qual  dóna una traducció 
sempre viva i colorista.  
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1994 1995 1996 1997 1998
 

GÜNTHER KAUNZINGER CHRISTOPH ALBRECH MONTSERRAT TORRENT I SERRA ANDREAS MEISNER JORDI VERGÉS I RIART
(Alemanya) 25 de gener(Alemanya) 26 de març (Catalunya) 1 d'abril (Alemanya) 2 de març (Catalunya) 25 de gener 

LUC ANTONINIJOZEF SLUYS JEAN MARC PULFER IRENA CHRIBKOVÁ CRISTINA GARCÍA BENAGAS
(França) 8 de febrer(Bèlgica) 9 d'abril (Suïssa) 6 de maig (República Txeca) (Uruguai) 8 de febrer 

JOSÉ LUÍS DE AQUINODORTHY DE ROOIJ ANNE PAGE 17 de març HENRI POURTAU 
(Brasil) 22 de febrer (Holanda) 7 de maig (Austràlia) 21 de maig ENRICO PASINI -orgue- i (França) 23 de febrer

M. SOLEDAD MENDIVESTEFAN KLINDA BIRGER MARMVIK GIOVANNI PASINI -violista- DONATO CUZZATO 
(Espanya) 8 de març(Hongria) 21 de maig (Suècia) 4 de juny (Itàlia) 30 de març (Itàlia) 9 de març

J. G. KRANER KNUD VAD JOHANNES SKUDLIK COLIN ANDREWS 
(Alemanya) 22 de març(Dinamarca) 4 de juny (Alemanya) 4 de maig (Anglaterra) 22 de març

VALENTÍ MISERACHS GRAU MATTI  HANNULA 
(Catalunya) 1 d'octubre (Finlàndia) 19 de maig

LUCIENNE ANTONINI 
(França) 22 d'octubre

MARIO DUELLA 
(Itàlia) 5 de novembre

JOAN PARADELL I SOLÉ  
(Catalunya)
26 de novembre

JAMES EDWARD GOETTSCHE 
(Estats Units)
12 de desembre

Relació dels concerts dels anteriors cicles del Festival Internacional d'Orgue
1999 2000 2001 2002 2003

JEAN PAUL IMBERT GÜNTHER KAUNZINGUER JOAN PARADELL I SOLÉ JOAN PARADELL I SOLÉ JOAN PARADELL I SOLÉ 
(França) 31 de gener (Catalunya) 1 de gener (Catalunya) 1 de gener(Alemanya) 30 de gener (Catalunya) 1 de gener

JORDI FIGUERAS I CARRERAS KLEMENS SCHNORR JORDI FIGARÓ - tenora - i BERNHARD GFRERER VICENT ROS 
(Catalunya) 7 de febrer (Alemanya) 28 de gener JORDI VERGÉS - orgue - (Àustria) 6 de febrer (Catalunya) 14 de gener

MARCO D'AVOLA BERNAT BAILBÉ (Catalunya) 26 de generPILAR CABRERA MICHELLE LECLERC
(Itàlia) 21 de febrer (Catalunya Nord) 4 de febrer GÜNTHER KAUNZINGER(Espanya) 20 de febrer (França) 27 de gener

MIROSLAWA SEMENIUK-PODRAZA OLIVIER EISENMANN -orgue- i (Alemanya) 9 de febrerLLUÍS VICTORI -orgue- i KARL RAAS 
(Polònia) 7 de març DANIEL PANDOLFO -orgue- i  JUAN DIEGO GRANADOS-Trompeta- VERENA STEFFEN -flauta- (Alemanya) 10 de febrer

JOAN PARADELL (Catalunya) 5 de març (Suïssa) 18 de febrer VOLODYMYR KOSHUBA MAURO MAUR -trompeta-
(Catalunya) 21 de març ALESSANDRO BIANCHI SILVANO RODI (Ucraïna) 24 de febrer (França) 23 de febrer

LIONEL ROGG (Itàlia) 19 de març (Itàlia) 4 de març MASSIMO NOSETTI DIDIER  MATRY 
(Suïssa) 11 d'abril IGNACE MICHIELS (Itàlia) 10 de març (França) 9 de març

(Bèlgica) 25 de març ORQUESTRA DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA
dirigida per JORDI MORA i
JOAN PARADELL -orgue-

(Catalunya) 23 de març

Relació dels concerts dels anteriors cicles del Festival Internacional d'Orgue
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2004 2005 2006 2007

JOAN PARADELL I SOLÉ JOAN PARADELL I SOLÉ JOAN PARADELL I SOLÉ 
(Catalunya) 1 de gener (Catalunya) 1 de  gener GÜNTHER KAUNZINGER (Catalunya) 1 de gener

JOÂO VAZ JOSÉ ENRIQUE AYARRA JARNE GIULIA BIAGETTI (Alemanya) 18 de març
(Portugal) 16 de gener (Espanya) 15 de  gener(Turquia) 11 de gener GRACIA SALVATORI/FRANCESCA 

LUIS DALDA GERONA ROBERTO PADOIN ADALBERTO MARTÍNEZ DE SANTIS 
(Espanya) 30 de gener (Itàlia) 29 de  gener SOLAESA (Itàlia) 25 de març

MARIO VERDICCHIO ANDREA  PACH(Espanya) 25 de gener PASCAL REBER 
(Itàlia) 13 de febrer (Àustria) 5 de febrer  MARIO DUELLA (França) 15 d'abril

FELIX GUBSER JOAN PARADELL I SOLÉ (Itàlia) 8 de febrer ERLING WITH AASGARD 
(Suïssa) 27 de febrer (Catalunya) 26 de febrerMICHEL COLIN (Noruega) 22 d'abril

ERIC HALLEIN MONTSERRAT TORRENT (França) 22 de febrer MIGUEL ÁNGEL GARCIA 
(Bèlgica) 13 de març (Catalunya) 12 de  marçJEAN-CHRISTOPHE GEISER (Espanya) 6 de maig

(Suïssa) 7 de març

Relació dels concerts dels anteriors cicles del Festival Internacional d'Orgue
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(Suïssa) 27 de febrer (Catalunya) 26 de febrerMICHEL COLIN (Noruega) 22 d'abril

ERIC HALLEIN MONTSERRAT TORRENT (França) 22 de febrer MIGUEL ÁNGEL GARCIA 
(Bèlgica) 13 de març (Catalunya) 12 de  marçJEAN-CHRISTOPHE GEISER (Espanya) 6 de maig

(Suïssa) 7 de març

Relació dels concerts dels anteriors cicles del Festival Internacional d'Orgue

XV Festival
Internacional
d'Orgue
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