
 
 

 
CONHAQUE LOUIS XIII APRESENTA «ONE NOTE PRELUDE» 

 
 

UMA COMPOSIÇÃO EM HOMENAGEM À NOTA MUSICAL «SOL SUSTENIDO» 
ESPECÍFICA CRIADA QUANDO É FEITO UM BRINDE COM COPOS DE LOUIS XIII. UMA 
MELODIA COM APENAS UMA NOTA QUE OFERECE MUITAS DIMENSÕES E 
COMPLEXIDADE, COMO UMA ÚNICA GOTA DE CONHAQUE LOUIS XIII. 
 
 
A composição de ONE NOTE PRELUDE é um projeto pioneiro que reúne um conceituado 
compositor de jazz e robótica avançada para criar uma performance. Quando dois copos de 
conhaque LOUIS XIII se tocam para fazer um brinde, produzem um som muito específico - 
um Sol Sustenido nítido e prolongado. A composição ONE NOTE PRELUDE explora a natureza 
multifacetada deste som distinto com uma peça musical especialmente elaborada, escrita 
pelo pianista israelita Yaron Herman, que vive em Paris, que compôs uma sinfonia de uma 
única nota usando apenas o sol sustenido.  
«A sinfonia tem uma simplicidade complexa. É apenas uma nota, mas com muitas dimensões. 
A ideia de que uma nota, como uma gota de LOUIS XIII, pode evoluir ao longo do tempo e se 
revelar foi algo que achei fascinante» diz Yaron Herman. 
 
Uma nota, assim como uma gota, oferecendo muitas dimensões e revelações 
A peça musical única escrita por Yaron Herman começa com uma única nota de piano, que 
habilidosamente o atrai. O piano é então acompanhado por um quarteto de cordas que toca 
a mesma nota, mas em oitavas diferentes e usando ritmos contrastantes, os instrumentos 
individuais adicionando textura, estrutura e harmonia à composição. Um violino oferece a 
melodia principal, enquanto um segundo violino e uma viola adicionam cor e harmonia. Um 
violoncelo contribui com uma linha de baixo rítmica, trazendo estrutura para a melodia, que 
sobe para um crescendo. 
 
Pensando sempre um século à frente 
O par de braços robóticos especialmente coreografados se une, ao ritmo da música, para 
fazer um brinde único com dois copos de conhaque LOUIS XIII. Os robôs darão exatamente o 
ângulo certo e a velocidade certa para obter o som de Sol Sustenido. «A composição ONE 
NOTE PRELUDE não presta apenas tributo a esta nota musical. Também expressa a 
complexidade de uma única nota, como um eco à degustação de uma gota de Conhaque 
LOUIS XIII, que dura até uma hora no palato» diz Ludovic du Plessis, Diretor Executivo 
Mundial da marca LOUIS XIII. 
 
A partir de abril de 2020, os braços dos robôs exclusivos serão exibidos nas Boutiques da 
LOUIS XIII e depois viajarão pelo mundo.  
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