BCN SAX QUARTET
CONTACTE:
Toni Chelvi
630321561
info@bcnsaxquartet.com
www.bcnsaxquartet.com

El quartet de saxofons BCN SAX QUARTET, fou creat el 2012 per la
iniciativa de quatre saxofonistes per a formar un grup de música de
cambra que consolidés el saxofon a l’escena musical catalana.
De formació clàssica, Joan Soler (saxofon tenor), Marta Romero
(saxofon alt), Dani Molina (saxofon baríton) i David Salleras (saxofon
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soprano) són professors a la Banda Municipal de Barcelona i del
Conservatori de Girona amb una llarga experiència concertística i
pedagògica.
BCN SAX QUARTET ha realitzat nombrosos concerts, on la crítica
especialitzada ha destacat la seva sonoritat rica i equilibrada i la seva
capacitat expressiva.
Les ganes de tocar i portar la música a tot arreu i a tots els nivells
motiva a aquests quatre músics a endinsar-se en el món del concert
pedagògic. Amb la convicció que aquests concerts són una activitat
molt motivadora i enriquidora pels nens i nenes de les nostres terres.
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Per a qui la fem?
Pels alumnes de primària i secundària
Quan dura?
45-50’

