
     

      
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCERT 
D’ORGUE i VIOLÍ 
 
AMB 
 
MARIA CHEREPANOVA, orgue 
ANNA ORLOVA, orgue 
ELIZABETH YARZEVA, violí 
 

DIVENDRES 18 DE JULIOL DE 2014 



PROGRAMA 
 

 
Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 Sonata en La Major, Op-65/3 
  Con moto maestoso  
  Andante tranquillo 
 
Maria Cherepanova, orgue 
   
Nicola Porpora (1686-1768) 
 Sonata en sol menor  
  Andante-Fugue-Adagio-Allegro 
 
Elizabeth Yarzeva, violí 
Anna Orlova, orgue 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
  Trio sobre el coral Allein Gott in der Höh' sei Ehr BWV 664 
 
Anna Orlova, orgue 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Selecció de sus Preludis corals Op.122 
 Herzlich tut mich erfreuen 
 Schmücke dich, o Liebe Seele 
 Herzlich tut mich verlangen 
 
Maria Cherepanova, orgue 
 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
 Sonata Op5/12 "La Folia" 
 
Elizabeth Yarzeva, violí  
Anna Orlova, orgue 
 
 
 
 
 
 



Elizabeth Yarzeva, nascuda a Moscou, va començar la seva formació 
musical com a violinista al departament juvenil del Conservatori Txaikovsky 
de Moscou, amb els professors Balashova, Fatkulin, Polozova i Kesselman, i 
més endavant va estudiar al Conservatori superior, on va ser alumna del 
professor Glezarova. 
Yarzeva va ser guardonada al segon Concurs internacional d’art modern i 
educació de Rússia, el 2007. Ha fet concerts tant a Moscou —incloent-hi la 
Sala Rachmaninoff, la Sala Gran i la Sala Petita del conservatori 
Txaikovsky— i en molts altres països, com ara Alemanya, Polònia, Regne 
Unit —a la sala Duke’s Hall de la Royal Academy of Music de Londres—, 
Itàlia i Àustria —a la Baroque Academy de Gmunden. La seva carrera és 
intensa; ha actuat en diverses orquestres —dedicades, sobretot, a la música 
antiga— com ara The Bach Consort, La Campanella, La Stravaganza i la 
Pocket Simphony. Yarzeva toca instruments barrocs i moderns com ara la 
fídula i la viola. 
Actualment és professora de violí de l’Academic College of Music, en 
associació amb el Conservatori de Moscou. També és fundadora i directora 
artística de l’Orquestra de corda infantil «L’Continuum», un projecte 
pedagògic d’èxit que fa èmfasi en el desenvolupament d’habilitats com ara la 
de tocar en una orquestra, familiaritzar-se amb diferents estils musicals 
històrics, comprendre els lligams entre dansa i música en els períodes de la 
Renaixença i el Barroc, i fomentar el desenvolupament artístic. Totes 
aquestes habilitats es treballen per mitjà d’un espectacle teatral que es fa 
anualment i que inclou dansa i interpretació, i que ha obert les portes dels 
festivals de Moscou (com ara el catorzè Festival Internacional d’Orgue) i de 
tot Rússia. El repertori d’aquesta orquestra inclou música irlandesa, britànica, 
escocesa i cèltica, cançons i danses del Renaixement i Barroc i música 
profana i sagrada dels antics mestres europeus.  
 
Anna Orlova va començar la seva formació musical com a pianista a la 
Central Music School de Moscou, amb el professor Valery Pyasezky. Més 
endavant va estudiar orgue a l’acadèmia de música Ippolitov-Ivanov, amb 
Tatiana Sonninskaya. De 2008 a 2012 va estudiar al Conservatory College of 
Music amb Galina Semenova, Artista d’Honor de Rússia. Actualment estudia 
al Conservatori de Moscou amb la professora Natalia Gureeva (i el seu 
professor ajudant, Konstantin Volostnov).  
És l’ajudant de direcció de l’Orquestra «L’Continuum». Ha assistit a 
acadèmies d’estiu a Bosau, Lübeck (2009, 2010) i Mataró, i ha participat en 
classes magistrals impartides per Raul Prieto Ramírez, Ulrich Walter, Michael 
Radulescu i Arvid Gast. 
Orlova ha guanyat premis en diversos concursos internacionals d’orgue, com 
ara l’Organ Competition of the Academy de Lübeck-Travemünde (Alemanya, 
2011) i el tercer Concurs Internacional d’orgue Goedicke (Moscou, 2013). 
Elizabeth Yarzeva i Anna Orlova van fundar un duet de violí i orgue el 2012. 
Actualment el seu repertori inclou, a més d’obres de compositors barrocs 
(com ara J. S. Bach, N. Porpora, G. F. Telemann, E. F. Dall’Abaco, J. B. 
Viviani, A. Corelli i H. Purcell), peces de l’era romàntica. Han actuat a Moscou 
i altres ciutats de Rússia. 



Maria Cherepanova  
Nascuda a Moscou, va començar la seva formació musical com a pianista a 
l’Institut de secundària musical de Moscou Gnessin (que duu el nom de la 
seva fundadora, la compositora russa Jelena Fabianowna Gnessina) i allà va 
fer classe amb Tatiana Zelickmann. El 2005 va començar a estudiar orgue a 
l’Escola de Música Prokofiev (on va ser alumna de Victoria Grigorieva), i a 
partir de 2009 ho féu a l’Institut de secundària musical Gnessin amb Anna 
Karpenko. 
El 2012 va entrar al conservatori de Moscou com a organista i va continuar la 
seva carrera amb la professora Natalia Gureeva (amb Konstantin Volostnov 
com a professor ajudant). 
Cherepanova ha estat reconeguda en diversos concursos i festivals. Va ser 
guardonada a la primera i segona edició del concurs “The Young Organist” 
(Moscou, 2007, 2009). També ho va ser al primer Concurs Internacional 
d’orgue A. Kappa (Suure-Jaani, Estònia, 2010) i el 2013 va guanyar el primer 
premi del tercer Concurs Internacional d’orgue Goedicke, de Moscou. 
Ha assistit a classes magistrals impartides per T. Trotter, R. Prieto Ramírez i 
U. Walter. 
Des de 2013, és professora d’orgue de l’Institut de secundària musical 
Gnessin. 
 
 
 

 
***** 

 
 
L’orgue 
 
L’orgue de l’església parroquial de Sant Andreu de Llavaneres va ser 
construït el 1918 per l’orguener barceloní Gaietà Estadella, i inaugurat el 20 
de setembre de 1919. 
Gaietà Estadella va fabricar, entre d’altres, els orgues de Sant Cugat del 
Vallès; el de Sant Pere de les Puelles i el del Cor de Maria, de Barcelona; el 
de Santa Maria, de Mataró, i el de Sant Andreu de Llavaneres. En construí 
també d’altres de destinats a Andalusia, Extremadura i Navarra. 
De concepció romàntica, com la majoria d’instruments de la seva època, 
l’orgue de Llavaneres és un dels pocs que es conserven d’aquest constructor, 
perquè la majoria van ser cremats durant la guerra civil, moment en què el 
nostre orgue només va patir l’espoli dels tubs d’estany. 
Va ser restaurat parcialment l’any 1948 per l’orguener Manuel Aventín, de 
Barcelona, amb la col·locació de 224 tubs. El 1971, la casa Blancafort-
Capella, de Collbató, va realitzar-ne la restauració definitiva, col·locant-hi els 
536 tubs que hi faltaven. Si hi sumem els 80 tubs greus de fusta primitius, 
que no cantaven, observem que l’orgue de Llavaneres té un total de 840 tubs. 
Des de fa més de 40 anys, doncs, l’orgue no ha estat restaurat. Tanmateix, el 
seu so quasi centenari no ha faltat mai a cap de les celebracions litúrgiques 
de la nostra parròquia. 


