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UMA PRODUÇÃO ITALO-ESPANHOLA

L'Operamore é uma nova empresa Lírica criada para realizar todo o tipo de
espectáculos musicais. Somos especializados em ópera, zarzuela e
concertos. Somos um grupo de profissionais dedicados à música há mais de 25
anos. O nosso objectivo não é apenas a divulgação do género lírico em todos os
seus ramos, mas procuramos também dar a oportunidade aos jovens valores de
começar no mundo profissional. Graças à experiência da nossa equipa artística,
de reconhecida trajectória, conseguimos conceber RIGOLETTO com a qualidade
musical que uma ópera exige, a intensidade dramática de uma obra teatral e o
trabalho de vime de uma comédia musical.
O nosso lema "PASSAGEM, COMÉRCIO EPERSEVERANÇA".
MarcoMoncloa
Parceiro Criativo e Director Artístico da L'Operamore

A OBRA
Rigoletto é uma ópera em três actos
com música de Giuseppe Verdi e
libreto em italiano de Francesco
Maria Piave, baseada na peça O Rei
diverte-se a si mesmo de Victor Hugo.
Apresentada pela primeira vez a 11
de Março de 1851 no teatro La Fenice
em Veneza, forma, juntamente com O
Trovador e La Traviata (ambos de
1853), a popular trilogia lírica
composta por Verdi a meio da sua
carreira.É um drama de paixão,
engano, amor filial e vingança com
Rigoletto, o corcunda bobo na corte
do Ducado de Mântua.A peça tem a
duração de 120 minutos, com um
intervalo de 20 minutos.
Diz-se ter sido um tal sucesso que a
ária do tenor "La donna è mobile" foi
cantada nas ruas de Veneza no dia
seguinte.

FOLHA DE ARTE EM FORMATO PREMIUM
• Direcção artística e cénica : Marco •
Moncloa
•
• Direcção musical : Bauti Carmena
•
• Desenho de iluminação : Rada
•
Echeverz
•
• Concepção e produção do cenário:
Readecor S.L.
•

Gilda
Mar Morán /Raquel Albarrán
Sparafucile/Conde de Monterone
Vicente Martínez Arango
Magdalena/Giovanna
Mónica Redondo

• Fantasias : Seseras Martí

• Marullo: Alejandro von Büren

• Orquestra e Coro da companhia
L'OPERAMORE

• Borsa: Javier Checa

• 23 INSTRUMENTALISTAS E COROS
• CAST
• Rigoletto
• Marco Moncloa / Emilio Marcucci
• Duque de Mântua
• Quintin Bueno/Eduardo Pomares

• Ceprano: Mauro Pedrero
• Duração: 2h mais uma pausa de
audiência de aproximadamente 20
m. entre o segundo e o terceiro
acto.
*Esta distribuição não é contratual e pode estar
sujeita a alterações.

FOLHA DE DADOS ARTÍSTICOS PEQUENO FORMATO
• Direcção artística e cénica : Marco
Moncloa

• Direcção musical : Bauti Carmena
• Desenho de iluminação : Rada Echeverz
• Concepção e produção do cenário:
Readecor S.L.

• Mar Morán /Raquel Albarrán
• Sparafucile/Conde de Monterone
• Vicente Martínez Arango
• Magdalena/Giovanna
• Mónica Redondo

• Fantasias : Seseras Martí

• Marullo: Alejandro von Büren

• Orquestra e Coro da companhia
L'OPERAMORE

• Borsa: Javier Checa
• Ceprano: Mauro Pedrero

• 10 INSTRUMENTALISTAS E CORALISTAS • Duração: 2h mais uma pausa de
audiência de aproximadamente 20 m.
• CAST
entre o segundo e o terceiro acto.
• Rigoletto
• Marco Moncloa / Emilio Marcucci
• Duque de Mântua
• Quintin Bueno/Eduardo Pomares
• Gilda

*Esta distribuição não é contratual e pode estar
sujeita a alterações.

os artistas
elenco e tripulação

Marco Moncloa
Nascido numa família de músicos.
Começou os seus estudos musicais
com a sua mãe, a maestrina Dolores
Marco, continuando a sua formação
na Escuela Superior de Canto em
Madrid, graduando-se com Julián
Molina e aperfeiçoando-se com
Román Mayboroda, Giulio Zappa,
Carlo Meliciani e Claudio Desderi.
Marco Moncloa cantou nos mais
importantes teatros e festivais
nacionais (Teatro Real, Auditorio
Nacional,Festival de Galicia,Teatro
Maestranza,Opera
de
Tenerife,Teatro
Campoamor,ABAO,Palau de Les
Arts,Teatro
San
Carlo
de
Nápoles,Teatro de la Zarzuela), em
mais de 35 óperas e estrelou em
mais de 30 títulos zarzuela.
Trabalhou com orquestras tais
como: Orquesta y Coro Nacional de
España (La Damnation de Faust de
Berlioz), Orquesta de RTVE,
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid, Orquesta de Castilla y
León (9ª Sinfonia de Beethoven),

Orquesta Sinfónica de Madrid, entre
outras, sob a direcção musical de J.
L. Cobos, Fourniller, Orquesta de la
Comunidad de Madrid, e outras. L.
Cobos,
Fourniller,
Zedda,
P.
Steinberg,
Dolores
Marco,
Roa,Pons,Ortega,Palumbo,Halffter,A
llemandi,Leaper,Soler e direcção de
palco
por
Bieito,
Tambascio,Sagi,Pizzi,G.del
Mónaco,I.García,Kemp,Robert
Carsen,Olmos,Graham Vick.... As
suas actuações incluem o papel de
Rigoletto, o Conde de Luna em Il
trovatore de Verdi no Festival
Zomeropera na Bélgica, Nabucco
em Schwerin (Alemanha). No

temporada 2021/22 cantará a
produção cênica de Carmina
Burana, dirigida por La Fura dels
Baus, na Alemanha, Itália e
Espanha, Sharpless of Madama
Butterfly na Bélgica.

Marco Moncloa

Emilio Marcucci
Os seus primeiros passos num
teatro foram como técnico no
Teatro Regio di Torino e foi aqui que
se familiarizou pela primeira vez
com ópera. Começou os seus
estudos líricos com a soprano Aida
Claretto Prestia e em 2003 cantou o
seu primeiro recital.
Em 2005 desempenhou o seu
primeiro papel principal como
Falstaff, dirigido pelo Maestro
Claudio Desderi, com quem
trabalhou em várias ocasiões como
Marcello
em
Bohéme,
Don
Magnìfico em Cenerentola e Signor
Bruschino.
As
suas
principais
etapas
encontram-se tanto em Itália como
no estrangeiro em Espanha,
Holanda, Alemanha, Áustria, Suíça,
Bélgica mas também na China,
Coreia, Brasil, Argentina e Índia. Em

2016 actuou em várias produções
no Teatro Regio di Torino tais como
Cenerentola, Donna Serpente,
Pollicino, Carmen. É Rigoletto na
obra-prima de Verdi na Suíça
"Schenkenberg Opern".
Trabalha
com
importantes
directores de palco como Massimo
Ranieri, Canessa, Emilio Sagi,
Giuseppe De Tomasi, Renato
Bonajuto, Pasqualetto, Frank Van
Laecke, Carlos Wagner, Giancarlo
Del Monaco, Dieter Kaegi e
directores musicais como Alberto
Zedda, Claudio Desderi, Jonatan
Webb, Federico Santi, Enrico
Delaboye,
Emanuel
Siffert,
Giannandrea Noseda, Gianluca
Martinenghi, Asher Fisch.

Emilio Marcucci

Quintín Bueno
Nasceu em Madrid em 1984. Até 2009
nunca tinha pensado em dedicar-se ao
canto de ópera, mas uma série de
circunstâncias fortuitas levou-a a interessarse pelo mundo da ópera e começou as suas
primeiras aulas de técnica vocal e solfejo
com a professora Pilar Lirio. Com ela
preparou a sua primeira zarzuela: "Doña
Francisquita", e obteve as suas primeiras
actuações com fragmentos da zarzuela "La
Gran Vía" para a Câmara Municipal de
Madrid, nos eventos comemorativos do
centenário da mesma. Em 2011 conheceu
Letizia Marchini, com quem lançou as bases
do seu canto, o que lhe permitiu entrar no
conservatório Arturo Soria (Madrid); aí
começou a receber aulas de Mario
Valdivielso e expandiu o seu repertório com
a professora de repertório Paloma Vera.
Nessa altura, foi também admitido no Coro
Joven de la Comunidad de Madrid, dirigido
por Félix Redondo. Com este coro realizou
no Teatros del Canal várias obras como
"Amadeu" de Albert Boadella e "Candide"
de Leonard Bernstein, conduzido por Paco
Mir (Tricicle). Também realizou o Oitavo de
Gustav Mahler e vários coros zarzuela no
Auditório Nacional (Gala Anual da Rádio Sol
XXI). Em 2012, sob a orientação da panista
Mª Dolores Santos, juntou-se ao grupo lírico
da Casa de Aragón (Madrid) com o qual
actuou em vários recitais de ópera e
zarzuela como solista. Em 2013 participou

pela primeira vez num concurso de canto,
sendo o "Concurso Internacional de
Colmenar Viejo", no qual se tornou finalista,
e no XIV Concurso "Jacinto Guerrero", no
qual foi semi-finalista e o único dos tenores
participantes a alcançar essa posição.
Também no mesmo ano, Don Pedro
Lavirgen
deu-lhe
várias
aulas
de
aperfeiçoamento. Em Junho de 2014 foi-lhe
atribuída uma bolsa de estudo para assistir
às aulas de mestrado de Teresa Berganza na
Villa de Bougival (Paris), onde realizou o
Werther de Massenet. Em Julho de 2014
entrou na Escuela Superior de Canto
(Madrid). Em Fevereiro de 2015 deu um
recital na Escuela Superior de Canto como
parte do Ciclos de Jóvenes Intérpretes de
Los Amigos de la Ópera de Madrid. No
mesmo mês foi novamente finalista no
"Concurso Internacional de Colmenar
Viejo". Em Março de 2015 participou como
solista na zarzuela "Bohemios" e vários
fragmentos de "La Bohème", no Salão de
Câmara do Auditório Nacional (Madrid). Em
Abril de 2015 actuou pela primeira vez no
"Concurso Internacional de Canto Ciudad de
Logroño", tornando-se finalista no concurso.
Em Julho de 2015 interpretou Nemorino no
Teatro Jovellanos (Gijón) através do IOS
Gijón

Eduardo Pomares
• Nascido em Madrid em 1996,
iniciou os seus estudos musicais
aos três anos na Escuela Municipal
de Música Maestro Barbieri. Em
2006 entrou na Escola Municipal e
Conservatório
Profissional
de
Música "Manuel de Falla" em
Alcorcón, onde estudou fagote com
Ana Fraile. No final desta fase, foi
admitido no Real Conservatório
Superior de Música de Madrid
(RCSMM) na mesma especialidade,
onde completou os seus estudos
universitários com os fagotistas
Salvador Aragó e Francisco Mas.
Está actualmente a completar os
seus estudos de mestrado no
mesmo centro.
• Sem deixar de lado o seu itinerário
instrumental, e após dois anos de
preparação prévia, em 2020 iniciou
a sua carreira como tenor lírico na
Escuela Superior de Canto de
Madrid (ESCM), onde continua hoje
a estudar sob a orientação de Elena
M. Valdelomar.

• Combina

as

suas

aulas

com

colaborações em concertos do Coro
de la Comunidad de Madrid
(ORCAM) e com a subdirecção do
Coro Vis Vocis, onde também é
responsável por dar aulas de
técnica vocal.
• Há muitas orquestras em que tem
podido participar como fagotista: a
Atlántida Chamber Orchestra, a
Orquesta Sinfónica Iuventas e a
Orquesta Juvenil Europea de
Madrid (OJEM) são algumas delas.
A sua experiência como tenor
abrange desde concertos com a
ORCAM em colaboração com a
Orquesta y Coro Nacionales de
España (OCNE) e a Orquesta y Coro
de Radio Televisión Española
(OCRTVE) até obras a solo como o
Requiem K. 626 de W. A. Mozart no
Auditorio Nacional de Música
(ANM) ou o Stabat Mater de A.
Dvořák.

Mar Morán
A soprano da Extremadura, Mar Morán,
começou os seus estudos musicais com o
flautim e, pouco depois, iniciou a sua
formação vocal entrando no Conservatório
Profissional de Música "Victoria de los
Ángeles" (Madrid) onde terminou os seus
estudos obtendo o "PremioFin de Grado" e
o "Premio Extraordinario de Música" em
Madrid, sob a tutela de Elena Muñoz
Valdelomar. Concluiu os seus estudos
superiores na Escuela Superior de Canto de
Madrid com distinção e com o prémio de
fim de curso "Lola Rodríguez de Aragón"
2020. Após terminar os seus estudos
superiores, foi-lhe concedida uma bolsa de
estudo pela "International Opera Academy"
em Gand (Bélgica) com o programa Opera
Studio para jovens talentos. Recebeu
masterclasses de importantes profissionais
como Sylvia Schwartz, Stéphanie d'Oustrac,
Nicola Beller Carbone, Charlotte Margiono,
Martin Wölfel, Dietrich Henschel e Plácido
Domingo. Mar recebeu numerosos prémios
em diferentes concursos nacionais e
internacionais como o 1º Prémio Absoluto
no IV Concurso Internacional de Canto
"Martín y Soler" (Valência), o 1º Prémio no
IX Concurso Internacional de Habaneras
para Jovens Solistas Líricos (Torrevieja), o 1º
Prémio no XXVI Concurso Internacional de
Jovens Solistas (Valência), o 1º Prémio no
XXVI

Certamen Internacional de
Jóvenes
Intérpretes "Pedro Bote", o 1º Prémio no VII
"Concurso Internacional para Jovens
Intérpretes" de Évora (Portugal) "Prémio
José Augusto Alegría", o 2º Prémio no IV
Concurso de Canto "Compostela Lírica", o 3º
Prémio no XXXVIII Concurso Internacional
de Canto "Ciudad de Logroño" ou o "Premio
Especiale Donizetti" no XIV Concurso
Internacional de Canto "Ciudad de
Logroño".
Donizetti" no XIV Concorso Internazionale di
Canto Lírico "Giulio Neri" (Siena) para a
melhor interpretação de uma ária de
Gaetano Donizetti. Como solista, partilhou a
factura com cantores da estatura de Ainhoa
Arteta, Jorge de León e Ermonela Jaho,
actuando em palcos como o Teatro Principal
em Santiago de Compostela, o Teatro
Campoamor em Oviedo, o Teatro Real em
Madrid e o Teatro da Ópera Vlaamse em
Gand. Fez a sua estreia discográfica com
"Luna clara" com o pianista Aurelio Viribay,
apoiado pelo selo americano Odradek
Records, premiado com o "Melómano de
Oro" pela prestigiada Revista Melómano,
bem como finalista nos Prémios Min 2022
ou nos Prémios +Músicas 2022.

Mar Morán

Raquel Albarrán
Licenciada pela Escuela Superior de
Canto de Madrid, alargou os seus
conhecimentos vocais e estilísticos
com a soprano Mª Josefina Arregui,
D. Claudio Desderi, Emma Kirkby,
Ruth Holton e Linda Mirabal.
Recebeu uma bolsa de estudo para
o curso internacional "Música en
Compostela", onde ganhou o
prémio "Luis Cóleman".
Cantou obras como La Bohème, Il
Barbiere di Siviglia, Rigoletto, Gianni
Schicchi, Le Nozze di Figaro, Dixit
Dominum de Haendel, Bach's
Christmas
Oratorio,
Carmina
Burana, Arianna's Lament, Stabat
Mater de Boccherini com maestros
como Carlos Kalmar, Miguel Ángel
Gómez
Martínez,
Rubén
Dubronvsky e Pablo González entre
outros.
É

membro

dos

ensembles

Ruymonte e Victoria Cantus, dando
concertos nos ciclos de música de
câmara da Ocrtve e em toda a
Espanha. Gravou para o selo Naxos
"El
Huésped
del
Sevillano"
conduzido pelo Maestro Cristobal
Soler, bem como a banda sonora da
série "Isabel", o tema "adiós"
conduzido
pelo
compositor
Federico Jusid.

Raquel Albarrán

Mónica Redondo García
Mezzo-soprano
Cantora de Alcarria, nascida em 1996,
terminou com Menção Honrosa a sua
licenciatura em Canto Profissional no
C.P.M. Victoria de los Ángeles. Victoria
de los Ángeles, concluindo os seus
estudos na Escuela Superior de Canto
de Madrid em 2021 com as melhores
qualificações.
Participou em masterclasses com os
artistas Carmen Solís e Stuart Skelton.
Foi também ensinada por Carlos
Aransay, Pilar Pérez-Íñigo, Irene
Alfageme, Miguel Sola, Julio Alexis
Muñoz, Jorge Robaina e Vincenzo
Spatola.
Cantou como solista no Palácio
Euskalduna Jauregia, nos Teatros del
Canal, no Teatro Calderón em Madrid,
no Teatro Reina Victoria em Madrid,
entre outros. Estreou os papéis de
Dido em 'Dido e Aeneas' de Purcell,
Amore em 'Orfeo ed Euridice' de
Gluck, Soprano solista em 'Carmina
Burana' de Carl Orff (versão de La Fura
dels Baus na sua digressão por

Espanha 2028-19), Manuela em 'Agua,
azucarillos y aguardiente' de Chueca.
Está actualmente a preparar Adalgisa
a partir da 'Norma' de Bellini, e em
Setembro fará a sua estreia no Palácio
de la Ópera de A Coruña em Curra a
partir da 'La Forza del Destino' de
Verdi.
Tem cantado como solista em
concertos de canção mentirosa,
espanhola e internacional, e tem
realizado com sucesso numerosos
concertos como solista no repertório
zarzuela.
Foi
premiada
no
Certamen
Internacional de Zarzuela de Valleseco
2019
com uma Bolsa de Melhoramento.
Finalmente, em 2021 foi premiada
com o 2º prémio no XXXVIII Concurso
Internacional de Canto "Ciudad de
Logroño-La Rioja", na categoria "Vozes
Femininas".

Vicente Martínez
Graças à intuição de Carmen, a sua avó
materna, ele começou os seus estudos
musicais em Santander numa idade
precoce. O seu interesse posterior em
cantar
levou-a
ao
Conservatório
Profissional "Ataulfo Argenta", onde iniciou
os seus estudos oficiais de canto. Em 1998
mudou-se para Madrid onde começou a
sua carreira como cantora profissional,
combinando-a com estudos na Escola
Superior de Canto de Madrid, onde
completou a sua formação académica. As
suas principais influências musicais provêm
actualmente de Teresa Manzano (canto) e
Paloma Camacho (repertório).
Colaborou com grupos especializados como
La Capilla Real de Madrid, interpretando o
corpus de cantatas, paixões, missas e
motets de J. S. Bach; Al Ayre Español,
dirigido por Eduardo López Banzo; o Capilla
Jerónimo de Carrión, dirigido por Alicia
Lázaro, com quem gravou para a editora
Verso o álbum "Juan Montón y Mallén:
Alienta, mortal, alienta", que recebeu
excelentes críticas.

Recentemente assumiu o papel de Sarastro
na ópera "A Flauta Mágica" de W. A.
Mozart; deu vida ao personagem de
Carrasquilla na ópera "Don Gil de Alcalá",
do Maestro Penella; e interpretou o papel
de Zúñiga na ópera "Carmen", de G. Bizet,
sob a direcção de Pablo Gónzalez.
No campo da oratória, interpretou
"Requiem" de F. Liszt no Teatro del Canal
em Madrid; "The Crucifixion" de John
Stainer; requiems de W. A. Mozart e G.
Fauré; "The Seven Last Words of Our
Saviour on the Cross" de F. J. Haydn; Mass
in D Major de A. Dvořák, etc. Vale a pena
mencionar a recuperação da versão original
(versão de Madrid, 1832) do "Stabat
Mater", de G. Rossini, na Fundación Juan
March em Madrid, conduzida por Josep
Vila; ou a sua interpretação de Mefistófeles
e Böser Geist, também na Fundación Juan
March, das "Cenas do Fausto de Goethe",
de R. Schumann, conduzida por Lorenzo
Ramos.

Bauti Carmena, Director Musical
Nascido em Toledo, iniciou a sua
formação musical ligada ao piano,
obtendo um diploma profissional no
Conservatório
Profissional
de
Música "Jacinto Guerrero" sob a
orientação de Miguel Ángel Muñoz
e, mais tarde, um diploma em piano
solo no Real Conservatório Superior
de Música de Madrid, sob a tutela
de Almudena Cano. É um p e c i a l i
z e d i n o r e p e r t o r y d o
acompanhamento vocal, colaborou
como professor de repetição no
Teatro de la Zarzuela e foi
galardoado com o Primeiro Prémio
para Jovens Artistas de Castilla la
Mancha e o Segundo Prémio no
Concurso Internacional de Leituras
"Fidela Campiña" em Almería,
formando um duo com a soprano
Sandra Redondo. Licenciado em
Direcção
de
Orquestra
no
Conservatório Real Superior de
Música de Madrid com Antonio

Moya,
vencedor
do
Prémio
Extraordinário de Fim de Curso,
Prosseguiu a sua formação com um
mestrado na "Accademia Italiana
per la Direzione d'Orchestra" em
Faenza (Itália) com Gilberto
Serembe.
Prosseguiu
a
sua
formação neste campo na Academia
Chigiana em Siena com G. Gelmetti
e M. Dones, em Kiev com D.
Schleicher e R. Zollman, em
Bucareste com W. Doerner, em Ruse
(Bulgária) com J. Schlaefli e em
Viena com Salvador Mas e Jorg
Bierhance, onde fez a sua estreia
como maestro com a Sinfonietta
Baden. Nesta qualidade, teve
também a oportunidade de
trabalhar com vários maestros
nacionais como Enrique García
Asensio, Josep Pons, Jesús López
Cobos, José de Eusebio e Francisco
Melero.

Maestro regular da Orquestra Fuoco Sinfónica, actuou com a
JONDE, a Orquestra Baden Sinfonietta, a Orquestra do
Festival de Sofia, a Orquestra Filarmónica Veneta, a Grande
Orquestra de Faenza, a Orquestra Sinfónica Académica da
Ucrânia, a Ars Intima Orquesta, a Orquesta Filarmónica de
Alicante, a Orquesta del Mediterráneo e a Orquestra
Sinfónica de Cinema, entre outros conjuntos orquestrais.
Vencedor do concurso para maestros no Festival de Música
de Verão de Miami de 2015, onde teve a oportunidade de
participar como maestro assistente de Gregorz Nowak. Na
condução coral, treinou com Nuria Fernández, Andreas
Herrman, Enrique Azurza, Michael Mcglyn, Lorenzo Donati e
Erik Van Nevel, actualmente a conduzir o Coro Jacinto
Guerrero de Toledo. Director musical regular de actuações de
ópera como El Barbero de Sevilla, Cosí fan Tutte, Traviata, Il
Trovatore, Madama Butterfly, La Boheme, Curlew River ou La
Scala di Seta. Neste campo tem estado imerso na cultura da
ópera italiana a ser seleccionada para o Laboratorio Lirico
Opera Verona para cantores e maestros com Julius Kalmar,
Romolo Gessi e Giovanni Pacor. Muito interessado na
Pedagogia Musical, o que lhe permite ter uma grande
resposta dos músicos que actuam sob a sua batuta, tem um
diploma em Pedagogia Piano (RCSMM) e um Diploma em
Educação Musical. Desde 2013 até à presente temporada

tem sido pianista e maestro assistente da Orquestra Sinfónica
de Cinema durante as suas digressões por toda a Espanha e
as suas gravações audiovisuais. Participou na gravação de
bandas sonoras de filmes, séries de televisão e
documentários como Klaus (nomeado para os Óscares),
Bikes, Sordo...

Com
o
objectivo
fundamental de oferecer
um nível musical da mais
alta ordem e de desfrutar
do caminho que conduz à
sua realização, este grupo
sinfónico nasceu com
músicos formados nos
principais centros musicais
europeus
e
que
actualmente actuam com
a sua qualidade musical
nos
auditórios
mais
importantes do nosso
país. O seu repertório vai
desde a melhor música
sagrada (é a orquestra
residente da Catedral
Primada de Toledo) até à
mais
imponente
e
majestosa
música
sinfónica, bem como
música cénica evocativa
(está actualmente em
digressão em Espanha
interpretando
"Il

trovatore" de G. Verdi e
"L'elisir d'amore" de G.
Donizetti). Mantém um
pessoal flexível em função
do projecto, que varia de
pequenos conjuntos de
câmara
a
grandes
orquestras sinfónicas. A
sua direcção artística está
a cargo de Bauti Carmena,
um
dos
maestros
espanhóis
mais
promissores
da
actualidade, e os seus
membros
são
colaboradores regulares
de
conjuntos
tão
importantes
como
a
Orquesta Nacional de
España, Orquesta de la
Comunidad de Madrid,
Orquesta
de
Radiotelevisión Española
ou
Film
Symphony
Orchestra.

Rafael Echeverz Villanueva (Iluminador)
Criou dezenas de designs de iluminação e trabalhou como
técnico de iluminação e coordenador técnico em digressão para
diferentes companhias/produtores de teatro desde 1989 até
aos dias de hoje. Entre os meus trabalhos, trabalhei para os
coreógrafos Coral Troncoso e Nicolás Rambaud. Assim como
para directores como Francesco Saporano, Eduardo Zamanillo,
Vanesa Martínez, Alberto de Miguel, Francisco Vidal, Juan
Margallo, Francisco Suárez, Eusebio Lázaro, José Pedro Carrión
ou John Strasberg... entre outros directores de palco.
Foi empresário-cooperativa na TEATREK S. Coop. Mad., de 2000
a 2005.
Deu aulas como professor especializado em iluminação de
palco na Agência Local de Emprego e Formação da Câmara
Municipal de Getafe - Madrid, em 2004 - 2008 e também deu
palestras de formação para professores de artes plásticas no
Museu de Arte Thyssen-Bornemisza em Madrid, como parte do
seu programa de formação "A representação da luz na pintura"
em 2013-4.

Actualmente a trabalhar como técnico de iluminação de palco e

coordenador técnico em digressão, para a Light Expo s.l., e
várias companhias teatrais asturianas independentes tais como:
Teatro del Cuervo e Saltantes Teatro, entre outras.

cenografía
A READECOR, S.L. é uma empresa fundada no início da
década de 90. Desde a sua criação, têm dedicado todos os
seus esforços ao desenvolvimento da cenografia e
decoração com a ânsia de melhorar que sempre os
caracterizou.
Isto envolve não só o avanço da construção tradicional mas
também a investigação de novos meios técnicos de
produção. Procurando sempre optimizar o resultado.
Partilharam grandes momentos com importantes empresas
de diferentes sectores, entre outros; CANAL PLUS, MARY
KAY ESPAÑA, TEATRO EUSKALDUNA, DELOITTE ESPAÑA,
IFEMA EXHIBITION OF HARRY POTTER, FESTIVAL IN BENEFIT
OF ALS, MEDIA MARKT, MUSEO PICASSO, publicidade e
campanhas políticas...

Diseños para
Rigoletto

NOS MELHORES TEATROS

BOOKING
Miguel Ángel García Bernáldez
Tel. +34 659503747

miguelangel@sketcheventos.net

um distribuidor

Jorge García Castillo
Tel. +34 685950947
jorge@sketcheventos.net
Administração
César Castillo García
cesar@sketcheventos.net

Rua Sebastián, 14 28693 Quijorna (Madrid)
Tel. escritório +34 18168216
Rua Erilla. 15 28693 Quijorna (Madrid)
Tel. escritório +34 14946903

parceiro

