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DUO ATHRODEEL

Aseel Massoud, soprano
Ahmad Diab, guitarra

CONCERT DE CLÀSSICA

Amb la col·laboració de:

Patrocina:

Organitza:

PROGRAMA MUSICAL

Asturiana 
(Siete canciones populares españolas)
Manuel de Falla

Nana 
(Siete canciones populares españolas)
Manuel de Falla 

Cantares - Joaquín Turina
Marinela, Marinela (La canción del Olvido)
José Serrano
 
Watar Al Sharq - Cançó de Síria 
Ya zahra fi khayali - Tango àrab
Shufi khalf elbahr - Cançó del Líban
Aroma - Ahmad Dyab
 
Vestida de nit - Cástor Pérez
Pel teu amor - Josep Ribas
El cant dels ocells - Popular catalana 

CURRÍCULUM

Athrodeel és un grup artístic fundat l’any 2007 i format per la 
soprano Aseel Massoud i el guitarrista Ahmad Dyab ambdós 
provinents de Síria.

Creat amb l’objectiu de canviar el so de la guerra pel de la 
música, i difondre l’intercanvi cultural a través de la música.
La parella va escollir el nom de la formació de l’idioma arameu, 
el més antic a Síria. Athrodeel vol dir “La meva Terra”

Ahmad i Aseel estudien música al Conservatori Superior del 
Liceu de Barcelona. Ahmad s’està especialitzant en la guitarra 
flamenca i Aseel és soprano lírica.
Junts han presentat una fusió de la música àrab clàssica, la 
música popular catalana i el flamenc oriental.

Van presentar projectes artístics com “Love in Syria” a Barce-
lona, Madrid, Alacant, Lió i París. També han portat el flamenc 
al Mig Orient amb el projecte “Records d’Andalusia” actuant 
a la Òpera de Damasc. Darrerament han presentat el gran 
projecte “Aroma” a l’auditori del Liceu que tracta del flamenc 
amb toc sirià.

També han actuat en diversos festivals internacionals a Colòm-
bia, Síria i França, i cerimònies nacionals i celebracions oficials 
com al Parlament de Catalunya, Palau de Congressos, Sala Pa-
rés, MEAM, Auditori del Liceu, Palau Robert, entre d’altres.

Han col·laborat amb diversos artistes com Yo-Yo Ma, Joan Cha-
morro, Andrea Motis i d’altres.

https://concursjmm.wixsite.com/concursmirabent

