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QUI SOM?
Akuos duo és una nova proposta musical fundada recentment a les comarques gironines.
Es tracta d’un duo de violoncels format per les dues joves violoncel·listes Maria de Palol i
Anna Caner.
Després de formar-se en la interpretació del violoncel al Conservatori del Liceu i al
Conservatori Superior de les Illes Balears respectivament, coincideixen col.laborant amb la
Jove Orquestra Auditori de Girona i a partir d’allà comencen una estreta col.laboració
que desemboca en aquest nou projecte.

Les dues integrants compaginen el duo amb molts altres projectes musicals com la
col.laboració amb l’Orquestra Simfònica del Vallès o l’ampliació de la seva formació a
través del Màster en Interpretació a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
A més, les dues desenvolupen una tasca pedagògica com a professores de violoncel.
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QUE OFERIM
Oferim música en directe per a tot tipus de cerimònies, celebracions i esdeveniments.
El nostre objectiu és aportar a la vostra celebració el toc musical que ajudi a crear
l’ambient desitjat i a amenitzar l’esdeveniment.
El duo de violoncels és una opció elegant i assequible i ambdues integrants som
professionals de la música amb anys d’experiència en el sector.

PRESSUPOST

Música per a cerimònies des de 250€
Música per a còctels i recepcions des de 300€
Pack: cerimònia i recepció des de 450€
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EL NOSTRE REPERTORI:
Des d’Akuos duo volem treballar perquè la teva celebració sigui sempre única i exclusiva.
En el nostre repertori interpretem tant obres clàssiques (Bach, Schubert...) com música de
bandes sonores (Cinema Paradiso, La vida es bella...), i tangos, boleros o música pop.

No obstant treballem sempre per donar el millor servei i adaptem el nostre repertori als
vostres gustos, necessitats i demandes.
Podem adaptar qualsevol cançó que sigui especial per a vosaltres, només cal que ho
demaneu.

“Després del silenci,
el que més s’acosta a expressar l’inexpressable,
és la música”
Robert Browning (poeta anglès)
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