
 

 
Magalí Sesé Lara  

Assoliments acadèmics:  

Grau Mitjà de flauta travessera (Conservatori de Sabadell) obtenint el Premi d’Honor al 
finalitzar els estudis. Grau Mitjà de cant líric (Conservatori de Sabadell) obtenint el Premi 
d’Honor al finalitzar els estudis. Actualment cursant el grau superior de Cant Jazz al 
Conservatori Superior de música del Liceu. 

Experiència Professional: 

2016: ha col·laborat com a cantant solista i compositora en projectes aliens com els discos 
De poetes cançonetes de Toni Xuclà o Ara de Vic Moliner.  

2015-16: flautista, pianista, cantant i percussionista a l’espectacle infantil SonaBach de 
l’Auditori de Barcelona liderat per Llibert Fortuny, així com altres projectes infantils liderats 
pel mateix saxofonista. 

2014: cantant, flautista i actriu a Fantasia by Escribà, un espectacle “Comediants” a 
Singapur. 

2014-15: cantant i actriu a l’espectacle infantil Jazz sota el mar als auditoris dels 
CaixaForums d’Espanya.  

2011 i 2012: primera flauta a la Jove Orquestra de les comarques gironines. 

Durant el 2010: gira per Catalunya fent de flautista i cantant a l’ensemble de jazz-fusió Ho 
ha baião vist, participant, entre altres coses, al 30è festival jazz de Terrassa.  

Des del 2011: és la soprano del Quartet Mèlt, un grup vocal a cappella amb el qual ha actuat 
arreu d’Europa però, sobretot, se’ls destaca per haver guanyat la 3ª edició del programa de 
TV3 Oh Happy Day www.facebook.com/quartetmelt. 

Ha participat en diferents cors tant de cantaire com de solista (Cor Jove Nacional de 
Catalunya, Cor de Cambra Anton Bruckner, Fònics 2.0, O Vos Omnes de Tarragona, 
C.H.O.I.R. a Ochsenhausen, Alemanya, Cor Da Capo de Tarragona, etc.) 

Llarga experiència (des del 2005) a l’empresa familiar d’espectacles pedagògics per a 
escoles, cantant, tocant la flauta i les percussions i fent d’actriu dinamitzadora. 
http://www.fredericsese.cat/sessio/lentorn-sonor 

Ha col·laborat com a cantant solista i/o compositora en projectes aliens com els discos De 
poetes cançonetes de Toni Xuclà, Ara de Vic Moliner o Who’s Holland de Pere Bujosa Group. 

 


