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Benjamin Schmid va néixer a Viena el 1968 i es va
formar a Salzburg, Viena i a Filadèlfia. Són molts
els guardons que ha obtingut, entre els quals
destaquen el Premi Leopold Mozart, Premi Yehudi
Menuhin, Premi Beethoven i el Premi del Públic al
Concurs Internacional de Violí Carl Flesch.
El seu repertori cobreix un ampli període musical,
encara que més freqüentment interpreta les obres
per a violí i orquestra dels principals compositors
austríacs: Berg, Goldmark, Korngold, Kreisler,
Mozart, Muthspiel, Schönberg o Webern. Dedica
bona part del seu temps a la interpretació de
música de cambra; en concret, se centra en el
repertori mozartià, que interpreta a duo amb la
pianista Ariane Haering, amb la qual ha realitzat
diversos enregistraments.

Nascut a Burgos, va fer els estudis al Reial
Conservatori de Música de Madrid i a la
Hochschule für Musik de Munic.
Des de la temporada 2013-2014, és el director
artístic i titular de l’Orquestra i Cor de la Comunitat
de Madrid (ORCAM). Col·labora habitualment amb
el Teatro Real de Madrid i amb el Gran Teatre del
Liceu, i participa en un gran nombre de festivals,
com el Festival Mozart de la Corunya, el Festival
Bruckner de Madrid, el Rossini Opera Festival
(ROF), el Festival de San Lorenzo de El Escorial, la
Quinzena Musical de Sant Sebastià i els festivals
internacionals de música de Canàries, Peralada,
Granada, Santander i Schleswig-Holstein.

A més, des de la nostra fundació som l’orquestra
titular del circuït Òpera a Catalunya. Han estat
els nostres directors titulars: Albert Argudo, del
1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salvador
Brotons, del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del
2002 al 2005; David Giménez Carreras, del 2006
al 2009, Rubén Gimeno, del 2009 al 2016 i James
Ross del 2017 al 2018. Des del setembre del 2018,
n’és el director titular Xavier Puig.
Som l’orquestra espanyola amb més presencia a
les xarxes socials, amb més de 24.000 seguidors
a Twitter, 17.300 a Facebook, i juntament amb el
Banc Sabadell hem fet el flashmob “Som Sabadell”,
amb més de 82 milions de visites a Youtube, el
video d’una orquestra simfònica més vist arreu del
planeta.

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una
realitat que porta la música al cor de les persones
des del 1987. Les emocions són el nostre fort, i
per transmetre-les, procurem cada vegada més
fer participar el públic, innovar en els formats i
en les maneres de fer música, i aprofundir en el
compromís de valor amb la nostra comunitat. Som
l’única orquestra profesional estable privada del
país, on els músics i equip de gestió són alhora
empleats i accionistes.
La nostra intensa activitat —més de 100
actuacions l’any— es centra, per un costat, al
Palau de la Música Catalana, on celebrem la
24a temporada de concerts “Simfònics al Palau”,
amb tretze concerts anuals que realitzem en
coproducció amb el nostre soci principal, el Palau
de la Música Catalana, i, per l’altre, a la ciutat de
Sabadell, on realitzem la temporada de concerts
simfònics.

Programa
I PART
Mont Juic, suite de danses catalanes, op. 12

B. Britten

Fantasia sobre temes de “Carmen”, op. 25 		

G. Bizet – P. Sarasate

Aires gitanos, op. 20			

		P. Sarasate

II PART
Simfonia núm. 9, en Mi menor, op. 95,
“del Nou Món”					A. Dvorák
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Dissabtes, diumenges i festius 2 hores abans del concert
24h: www.auditorienricgranados.cat
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