
eulaliana

Biblioteca 
Joan Ruiz i Calonja
Santa Eulàlia de Ronçana

Alumnes de l’EMVT

4€ (Menors de 12 anys gratuït)

20h

Al sol d’hivern
Gustavo Them (guitarra clàssica), Mirjam Plas (flauta traves-
sera), Dick Them (contrabaix), Sabina Ayats (viola), Izan Rubio 
(guitarra clàssica) i amb la col.laboració de Clara Them (flauta 
travessera i veu)        

Presentació del nou Àlbum de Gustavo Them. Les seves composi-
cions tenen la música clàssica com a base i alhora estan influen-
ciades per la bossa, la música popular o el flamenc.      

24 de març
Organitza: 

www.ser.cat

Amb el suport de:

eulaliana 12è20
23

 

Cicle de 
Música 
Clàssica

Sabina Ayats Dick Them Clara Them

Mirjam Plas Izan Rubio Gustavo Them



• Trémolo dulce (dues guitarres) Gustavo Them

• Estiu (dues guitarres) Gustavo Them

• Al sol d'hivern (dues guitarres) Gustavo Them

• El vell Ter (guitarra, flauta i viola) Gustavo Them

• Breakthrough (guitarra, flauta i viola) Gustavo Them

• Gredos (guitarra, flauta i viola) Gustavo Them

• Clara's song (guitarra) Gustavo Them

• Gratefulness (guitarra i contrabaix) Gustavo Them

• Seemingly (guitarra, flauta, contrabaix i veus) Gustavo Them

• El cisne de luz (veu, guitarra, contrabaix, flauta, viola)  Clara Them

Programa

• Bachianinha n.1. P. Nogueira
• Hey Jude P. McCartney

Erin Almirón, Núria Rodríguez, Elisa Deltour, 
Katia Queraltó, Àlex Alcaraz i Tomás Almansa
Guitarres

Al sol d’hivern         
Aquest programa és una presentació de les composicions de Gustavo Them tal 
i com apareixeran a l’àlbum “Al sol d’hivern”. Gustavo té un llarg recorregut com 
a intèrpret de guitarra clàssica i ara presenta la seva faceta de compositor. Les 
seves obres tenen la música clàssica com a base, i alhora estan influenciades 
per diverses músiques del món com la bossa, la música popular o el flamenc. 
És música càlida, sentida i fàcil d'escoltar. El format instrumental és de música 
de cambra, amb la guitarra sempre present, alhora que jugant i combinant-se 
amb les sonoritats d’altres instruments.

1h

Guitarrista català, ha estat músic resident a la Fundació 
Catalunya (2017-2018) guardonat amb diferents 
premis a concursos internacionals de música com el 
Certamen Miquel Llobet a Barcelona, el Corelli Savarez 
Chamber Music Competition a Àustria o el Valle dei 
Laghi Guitar Competition and Festival, a Itàlia.  

Izan 
Rubio   
Guitarra clàssica

Viola i piano dos instruments que l’acompanyen allà on 
va. Cambrista com a preferència, també col·labora amb 
l'orquestra simfònica Perpignan-Mediterranee i la 
Orquestra Simfònica del Vallès.

Sabina 
Ayats  
Viola

Cursa 2n de batxillerat i 6è de flauta de grau professio-
nal a l'Institut/Conservatori Oriol Martorell. Va iniciar 
els seus estudis musicals a l'EMVT, amb Cristina 
Granero. Ha tocat amb l’OBM (Orquestra del Baix 
Montseny) i amb l'Orquestra Montsalvatge on és 
solista.

Clara 
Them 
Flauta travessera
/ veu

Formada als Països Baixos (ArtEz conservatori superior) 
i Regne Unit (RNCM), combina la seva activitat de 
flautista freelance amb la docència. Col·labora amb 
orquestres simfòniques arreu del país i desde 2008 és 
professora de flauta travessera a Fusió, escola de 
música i dansa a Sant Cugat.

Mirjam
Plas 
Flauta travessera

Dick Them
Contrabaix

Contrabaixista i baixista elèctric de llarg recorregut que 
interpreta una gran varietat d'estils i ha enregistrat més 
de 40 cds al llarg de la seva carrera.  

Ha actuat com a solista amb orquestres com la “Balti-
more Symphony Orchestra” i l’“Omaha Symphony 
Orchestra” i ha a actuat a sales com el Konzert Haus de 
Viena o la Library of Congress de Washington D.C. És 
professor al Conservatori de Sabadell i a l’Escola de 
Música la Vall del Tenes. Avui presenta el seu 4t CD, el 
primer amb obres pròpies. Ha rebut un ajut de l'SGAE 
per a realitzar-ho. 

Gustavo
Them  
Compositor / 
guitarra clàssica
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