T E M P O R A DA D E C O N C E RTS

tardor

2018

presentació

TIPUS DE CONCERTS

Benvolguts/benvolgudes amics i amigues,

CONCERTS de la fundació

És un goig presentar-vos la nova temporada de concerts de Tardor 2018
en la que, una vegada més, comptarem amb propostes de gran qualitat.

ALTRES CONCERTS
concerts EN COl·laboració AMB L‘ASSOCIACIÓ DE CONCERTS
DE REUS AL TEATRE FORTUNY

Serà una temporada on iniciarem un camí de la mà dels nous creadors
amb la posada en marxa del Cicle Joan Guinjoan de músiques del nostre temps, una aposta pels
compositors actuals i pels intèrprets, fent que les obres de nova creació tinguin un espai en les
properes temporades de l’AJC. Per aquest motiu, ens honora comptar amb el nom i el suport d’un
dels compositors més cèlebres i guardonats de la música dels nostres dies a nivell internacional,
i amb un important lligam amb el territori i amb les noves generacions de compositors.
Un cop més donarem la benvinguda a la nova temporada amb un brindis pel bel canto a
càrrec del baríton Josep-Ramon Olivé, una de les veus més destacades de la lírica del país
i que s’està consolidant en els grans escenaris d’arreu d’Europa. El segon dels concerts
anirà a càrrec de Cecilio Tieles, gran pianista, pedagog i musicòleg, el qual que ha deixat
una empremta inesborrable al territori i a Vila-seca.
En l’apartat del cant coral els cors femenins Scherzo i Exaudio ens mostraran l’excel·lència de les
seves propostes en un concert conjunt. No vull oblidar el Cor Nova Unió i l’Orquestra Händel del
Conservatori de Vila-seca que, per Nadal, ofereixen des de fa molts anys la seva tradicional cita.

ABONAMENT DE TEMPORADA
ABONAMENT JÚNIOR. Fins a 21 anys

45 €

ABONAMENT ADULT. De 22 a 64 anys

60 €

ABONAMENT SÈNIOR. A partir de 65 anys

45 €

Pel que fa a la música de cambra gaudirem de tres propostes notables, per una banda el
duet de l’excel·lent violinista Ala Voronkova amb Guerassim Voronkov, que presentaran la
proposta Salut d’amour, que ha recorregut diferents sales de concerts d’arreu del món. La
segona proposta serà càrrec del trio Viola da samba, que ens oferiran una original mescla
entre música antiga i música brasilera. Tancarà l’apartat de música de cambra el Quartet
Gerhard, el qual iniciarà una residència artística a l’AJC que acollirà un dels quartets de
més projecció a Europa. A més, ells posaran de llarg el Cicle Joan Guinjoan de músiques
del nostre temps, amb un programa molt interessant. L’orquestra Ensemble Vila-seca ens
presentarà un interessant recorregut a través de la paraula, la imatge i la música vinculat a
la transgressió i la marginalitat en el món de l’art.
En el capítol de Música moderna i jazz, el pianista del territori, Lluís Capdevila, presentarà el
seu treball discogràfic “Diàspora”, que ha recorregut diferents sales de concerts i festivals
amb excel·lents crítiques. Blaumut han escollit la nostra sala per fer un dels concerts de
fi de gira i de cicle, en el que s’endevina serà un dels esdeveniments més especials de la
temporada abans del seu comiat.
Tancarà la programació un dels concerts que, com a cada any, omple l’auditori de
solidaritat. Serà molt especial comptar amb la presència d’un dels músics més reconeguts
arreu del món. Jordi Savall arriba a l’AJC amb una proposta que emfatitza la solidaritat
gràcies a la presència de músics professionals de l’orient mitjà que han estat trobats pel
mateix Savall a diferents camps de concentració. Orpheus XXI amb Jordi Savall serà una
proposta encisadora que estic segur que us agradarà.

Entrades a la venda a:
> www.auditorijosepcarreras.cat
> www.4tickets.es/auditorijosepcarreras/ public/janto/

Per finalitzar, em plau tornar a agrair molt especialment el suport continuat de les
institucions, entitats i empreses a la Fundació Auditori Josep Carreras i, al públic en
general, la vostra assistència i col·laboració. Moltes gràcies per fer possible aquest projecte
de setze anys de programació de música estable i de qualitat a les nostres comarques.
Josep M. Pujals i Vallvé - President Fundació Auditori Josep Carreras

TEMPORADA DE CONCERTS

1
2
3
4
5

EL LIED, LA MÉLODIE
I LA CANÇÓ:

29-09-2018 ABONAMENT
21.00 h.
NUMERAT

Josep Ramon Olivé
i Alan Branch
L’ACC-I A L’AJC:
Cecilio Tieles

PAISATGES DIVINS:
Cor Scherzo
i Cor Exaudio

VIOLA DA SAMBA:
De Rio a Rio

10 €

07-10-2018 FORA D’ABONAMENT
NO NUMERAT
19.00 h.
ENTRADA LLIURE
19-10-2018 ABONAMENT
21.00 h.
NO NUMERAT
10 €
20-10-2018 ABONAMENT
NO NUMERAT
21.00 h.
10 €

DE MOZART A GUINJOAN, 09-11-2018
GRANS COMPOSITORS
21.00 h.
D’AHIR I D’AVUI

Quartet Gerhard

ABONAMENT
NUMERAT
10 €

6

GALERIA

7

TANCAMENT DE GIRA: 23-11-2018 FORA D’ABONAMENT
21:00 h.
NUMERAT
Blaumut

DE MONSTRES:

16-11-2018 ABONAMENT
21:00 h.
NO NUMERAT

Ensemble Vila-seca

10 €

15 €

w w w. a u d i t o r i j o s e p c a r r e r a s . c a t

TARDOR 2018
DIÀSPORA

02-12-2018
19.00 h.

Lluís Capdevila

8

ABONAMENT
NUMERAT
10 €

SALUT D’AMOUR:
Ala Voronkova

15-12-2018
21.00 h.

10 €

i Guerassim Voronkov
GALA BENÈFICA:
Jordi Savall

9

ABONAMENT
NO NUMERAT

21-12-2018
21.00 h.

10

FORA D’ABONAMENT

NUMERAT
50 €

i Orpheus XXI
CONCERT DE SANT
ESTEVE

26-12-2018
20.00 h.

Coral Nova Unió i
Orquestra Händel

11

FORA D’ABONAMENT

NUMERAT

Entrada
amb invitació

CONCERTS EN COl·laboració AMB L‘ASSOCIACIÓ DE CONCERTS
del TEATRE FORTUNY per als abonats de l’auditori josep carreras
CONCERT
DE CAP D’ANY:
Orquestra Simfònica
del Vallès

12

DIVENDRES
09-02-2018
21.00 h.
TEATRE FORTUNY

20% de descompte per als abonats de l’AJC amb un grup superior a 20 persones
(data límit per fer petició d’entrades dilluns 10 de desembre)

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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EL LIED, LA MÉLODIE
I LA CANÇÓ:
Josep Ramon Olivé
i Alan Branch
Josep-Ramon Olivé representa un dels grans valors de
la lírica del país.
Guanyador de la prestigiosa Gold Medal de la Guildhall
School, entre diversos premis en destaquen el 1r premi
i el premi del públic del Handel Singing Competition de
Londres, el 2n premi i el premi a la jove promesa del
Concours International de Chant Symphonies d’Autômne
de Mâcon, el 2n premi del Concurs Internacional de
Cant Germans Pla de Balaguer i el 2n premi del Concurso
Permanente de Juventudes Musicales de España. L’any
2015 és guardonat com a Young Artist per Oxford
Lieder juntament amb el pianista Ben-San Lau.

SETEMBRE
Dissabte 29
21.00 h.
Josep-Ramon Olivé

baríton
Alan Branch
piano

Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

En el concert de l’AJC serà acompanyat al piano
pel prestigiós repertorista Alan Branch i oferirà un
repàs per la història de la cançó alemanya, francesa
i catalana dels segles XIX i XX amb obres de Schubert,
Debussy, Ravel, Poulenc, Mompou i Toldrà.

www.josepramonolive.cat

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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Viola da samba:
De rio a Rio
El repertori que ofereix Viola de Samba abasta
des dels madrigals del Renaixement ibèric fins a la
moderna Bossa nova, passant per la música afrobrasilera i indígena ressaltant les similituds i les
influències entre elles.
Les peces de Samba i Bossa són adaptades
magistralment per aquests exquisits instruments pel
compositor brasiler Jean Kleeb.
Les cordes de la viola, fabricades expressament
només amb tripa natural donen un so més pur i
orgànic que suposa, juntament amb l‘específica
tècnica desenvolupada pel violagambista Fernando
Marín, una nova experiència sonora en el món del
jazz i la bossa.

VIOLA
DA SAMBA

La delicada i conreada veu de Nadine Balbeisi, el
mestratge de Jean Kleeb en els acords de bossa
al clavicèmbal i el bon treball de l‘arc en la viola da
gamba de Ferrnando Marín creen aquesta simbiosi
musical perfecta.

OCTUBRE
Dissabte 20
21.00 h.
Nadine Balbeisi

Soprano

Fernando Marín

Viola da gamba
Jean Kleeb

Clavicèmbal
Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

Viola da Samba és un grup musical que crea un pont entre la música
renaixentista i la música brasilera. La puresa dels instruments antics reviu
l‘essència sonora del passat fusionant-se amb la vivacitat i riquesa dels
ritmes i harmonies de la samba i la bossa nova.
Les subtileses tímbriques i l‘enorme i versàtil riquesa sonora del clavicèmbal
i de la viola da gamba encaixen perfectament amb l‘esperit de la música
brasilera revelant una connexió entre els elements (escales, temperament,
ritmes ...) de la música popular actual i l‘antiga.

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

www.violadasamba.com

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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TANCAMENT DE GIRA
BLAUMUT

ABONATS:
Per garantir els
avantatges d’abonat
(10 € i seient)
cladrà adquirir
l’entrada abans
del dia 22 de març.

Blaumut actuarà a l’Auditori Josep Carreras de
Vila- seca el proper 23 de novembre dins dels seus
3 concerts de tancament de Gira.
El grup posarà punt i final al viatge que va iniciar
el 4 de març amb la publicació del seu tercer disc
Equilibri amb un concert molt especial i pensat pel
públic familiar. Per aquest concert Blaumut ha
creat un repertori on repassarà la seva trajectòria i
s’acomiadarà del seu públic abans d’emprendre un
descans per tal d’agafar aire i nova inspiració per al
seu proper disc.
Blaumut s’ha consolidat com un dels grups de
primera línia del panorama musical català. Amb
tres discos i un EP publicats, han aconseguit donar
vida a un univers propi i reconeixible marcat per
unes lletres emotives, dotades d’una forta càrrega
evocadora, i una música elegant de tall pop-folk i
impregnada de tocs clàssics, que no defuig l’èpica
ni la contundència.

BLAUMUT

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

NOVEMBRE
Divendres 23
21.00 h.
Oriol Aymat
violoncel, veus, xiulets
Xavi de la Iglesia
veu, guitarres, baix
Vassil Lambrinov
violí, serra, xiulets,
percussions
Manel Pedrós
bateria i veus
Manuel Krapovickas
Contrabaix
i baix elèctric
Preu entrades:
15 €
Fora d’abonament
Numerat

Des del 2012, Blaumut ha realitzat més de 400
concerts. Tres gires que els ha dut arreu del territori
omplint el principals teatres i auditoris del país. Ha
guanyat els premis més prestigiosos de la música
en català i han estat un dels grups amb més vendes
discogràfiques i reproduccions.
www.blaumut.com
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DIÀSPORA:
lluís capdevilla
desembre
Amb la intenció de créixer professionalment, ampliant
els seus horitzons expressius i creatius, el músic de
Falset Lluís Capdevila va decidir, amb 25 anys, marxar
a Nova York, on hi va residir durant 9 anys.
Allà va formar-se a l’Aaron Copland School of Music
i a l’Stony Brook University, i va poder compartir
escenari amb músics com Ray Anderson, Ugonna
Okegwo i Elliot Zigmund, a més de fer-se un lloc al
circuit de clubs locals.

Diumenge 02
19.00 h.
Lluís Capdevila

piano
Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

Totes les vivències que va experimentar en aquells
anys van anar prenent forma de composicions i així
és com va néixer Diàspora, un disc que en 9 brillants
temes concentra emocions ben intenses i que ens
parla de la dispersió que han viscut els músics de
la seva generació, empesos a sortir a l’estranger per
buscar oportunitats laborals.

LLUIS CAPDEVILA

www.lluiscapdevila.com
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SALUT D’AMOUR:
ALA VORONKOVA
I GUERASSIM VORONKOV

desembre
Dissabte 15
21.00 h.

Salut d’amour és un projecte que neix arrel de la
publicació del disc homònim de la violinista Ala
Voronkova i el pianista i director d’orquestra Guerassim
Voronkov.
Amb la voluntat de fer arribar la música als espectadors
des de la vessant més emocional i personal, han fet
una acurada tria de peces de grans compositors
romàntics així com petites perles virtuosístiques (amb
compositors com Elgar, Kreisler, Grieg, Mendelsshon,
Bach, Wieniawski o Ravel) que composen aquest
concert de gran bellesa i expressivitat.

ALA VORONKOVA
I GUERASSIM VORONKOV

Per completar l’experiència la directora d’escena
i divulgadora musical Maria Voronkova, ofereix a
l’espectador, a través dels seus comentaris, un fil
conductor lúdic i alhora didàctic a través de les peces,
els compositors i el seu context.

Ala Voronkova
violí
Guerassim Voronkov
piano
Maria Voronkova
narració
Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

Salut d’amour ha tingut una gran acollida tan de
públic com de crítica, i després de recórrer Europa i
una exitosa gira pels Estats Units al Carnegie Hall de
Nova York i al Recital Hall de Chicago torna a terres
catalanes per continuar emocionant i sorprenent al
públic.
www.alavoronkova.com
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GALA BENÈFICA:
JORDI SAVALL I ORPHEUS XXI
Orpheus XXI és un conjunt musical de caràcter
professional i format per músics immigrants i refugiats
procedents de diversos països, essencialment de la
mediterrània.
La seva proposta musical posa en valor les músiques
i les tradicions de països tan diversos com Armènia,
Síria, el Marroc o Israel, entre d’altres. Músiques,
totes elles, amb un denominador comú, l’emoció que
desprenen, a més de la invitació al diàleg intercultural.
Projecte social
Orpheus XXI neix del projecte social homònim que
Jordi Savall, ambaixador de la Unió Europea pel diàleg
intercultural el 2008 i Artista per la Pau escollit per la
UNESCO inicia l’any 2016 amb l’objectiu de permetre
la integració de músics professionals refugiats i
immigrants i de transmetre la seva cultura a través
d’una proposta intercultural d’acció pedagògica,
educativa, lúdica i creativa a favor dels joves refugiats
i immigrants amb un coneixement o talent musical
capaç de promoure la integració i el diàleg.

Concert fora d’abonament,
a benefici de la Fundació Josep Carreras
per a la Lluita contra la Leucèmia

DESEMBRE
Divendres 21
21.00 h.
Jordi Savall
Orpheus XXI

Preu entrades:
50 €
Fora d’abonament
Numerat

www.orpheus21.eu

Per a aquest concert és possible adquirir localitats de FILA ZERO
Caixa-Banc 2100 0154 47 0200335708
T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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L’ACC-I a l’AJC:
Cecilio Tieles
octubre
La fructífera col·laboració entre l’Associació Cultural
Catalano-Iberoamericana, el Patronat de Música
de Vila-seca i la Fundació Auditori Josep Carreras
enguany acull al gran pianista Cecilio Tieles.
Cecilio Tieles ha deixat una gran empremta a Catalunya
després de més de 30 anys de relació amb el territori.

CECILIO
TIELES

Ha estat impulsor de l’ACC-I (Associació Cultural
Catalana-Iberoamericana), pedagog, investigador i
pianista.
Actualment desenvolupa una intensa activitat musical
centrada en el seu doctorat en Ciències de l’Art per la
seva investigació sobre el compositor hispanocubà
Nicolás Ruiz Espadero.

Diumenge 07
19.00 h.
Cecilio Tieles
piano
Preu entrades:
Entrada lliure
Fora d’abonament
No numerat

www.acc-i.net

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8

19

ALTRES CONCERTS

PAISATGES DIVINS:
Cor Scherzo
i Cor Exaudio

OCTUBRE
Divendres 19
21.00 h.

El Cor Scherzo de Vila-seca i el Cor Exaudio
d’Igualada, dos dels cors femenins més destacats
del panorama coral català, sumen esforços per tal
de presentar un programa format quasi íntegrament
per obres a 8 veus o a doble cor de compositors dels
segles XIX i XX.
Amb aquest programa, titulat Paisatges divins, ens
proposen un viatge polièdric per l’espiritualitat de la
música sacra i la que ens desperta la contemplació
de la natura.

Esteve Costa
director
Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

www.corscherzo.org
www.cordenoiesexaudio.blogspot.com
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L’Auditori Josep Carreras dona veu als compositors d’ara i d’aquí amb la
realització del Cicle Joan Guinjoan de Músiques del Nostre Temps.
Amb aquesta iniciativa donem suport a la creació actual, que a les comarques
tarragonines compta amb un nodrit grup de compositors, fent una programació
de músiques dedicada als creadors actuals i d’arreu del país. També és una
aposta pels intèrprets, fent que les obres de nova creació tinguin un espai en
les properes temporades de l’AJC presentades per músics del territori.

Cicle

Joan Guinjoan
de músiques
del nostre
temps

Hem triat el nom d’un dels grans compositors i músics del nostre temps per
una raonable coherència històrica i musical. Nascut a Riudoms, referent
de tota una generació de compositors actuals, Joan Guinjoan representa
un exemple de dedicació a la interpretació, la difusió i la composició de la
música dels segles XX i XXI. Guardonat amb nombroses distincions i premis,
reconegut internacionalment com a músic i creador, el Cicle Joan Guinjoan
de Músiques del Nostre Temps ens honora amb el nom d’un dels grans
compositors actuals i universals.
En diferents concerts i en successives temporades, alguns d’aquests
compositors seran protagonistes presentant les seves obres en diversos
formats instrumentals. Volem que a cadascun dels concerts ens acompanyin
els creadors i que, com a pròleg, ens donin a conèixer les seves obres, les
seves particularitats creatives, el seu context o les seves motivacions.
El cicle l’obrirà el Quartet Gerhard, una de les formacions de referència en
l’àmbit de la música de cambra del país, que inicia la seva residència artística
a l’AJC amb una de les obres de Guinjoan. El Quartet per a corda n. 1 A
Riudoms, escrit l’any 2006, comptarà amb la presència del compositor, qui
conversarà amb el públic per compartir la visió sobre la seva obra.
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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DE MOZART A GUINJOAN,
GRANS COMPOSITORS
D’AHIR I D’AVUI:
QUARTET GERHARD

NOVEMBRE
Divendres 09
21.00 h.

El seu compromís per la creació contemporània
centrada en els compositors del territori pren tot el
sentit amb l’estrena a la demarcació d’una de les
obres per a quartet de corda que va escriure el genial
compositor riudomenc Joan Guinjoan, A Riudoms.
Els grans compositors de la història han considerat el quartet de
corda com una de les formacions més sublims i interessants per
escriure algunes de les seves obres més representatives.
Tots ells s’han evocat a l’univers del quartet de corda per plaer - o per
impressionar als seus amics - i d’aquesta manera tenim testimoni de
veritables obres mestres que han revolucionat el món musical de la
seva època. Totes elles han transcendit en el temps, deixant-nos per
centenars d’anys obres que avui en dia no només romanen actuals
sinó que fins i tot segueixen avançades, pel seu caràcter visionari, als
nostres temps.
El Quartet Gerhard ens proposa un recorregut per les grans obres
escrites per a quartet de corda prenent com a fil conductor els quartets
que Mozart va dedicar a Haydn.
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

Per aquest motiu seran els encarregats d’obrir el Cicle
Joan Guinjoan de Músiques del Nostre Temps que es
posa de llarg a l’AJC amb aquest concert i on també
podrem escoltar el treball del compositor J. M. Guix.

Lluís Castán
violí
Judit Bardolet
violí
Miquel Jordà
viola
Jesús Miralles
violoncel
Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

I no només això, el Quartet Gerhard estrena residència
artística a Vila-seca amb el propòsit de mantenir
una relació artística i pedagògica que deixarà, de
ben segur, una gran petjada per al públic de l’auditori
per part d’un dels quartets de referència del país i
considerat un dels quartets amb més projecció a nivell
europeu.
www.quartetgerhard.com

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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GALERIA
DE MONSTRES:
Ensemble Vila-seca

novembre
Divendres 16
21.00 h.

Ensemble Vila-seca us ofereix un nou espectacle
on, un cop més, diverses disciplines artístiques –
música, dramatúrgia, plàstica – pretenen conjugarse per tal d’arribar al cor del públic.
Aquest cop, us convidem a un recorregut que,
mitjançant la paraula, la imatge i la música de
Mozart, Saint-Saëns, Gershwin i d’altres, ens
permetrà conèixer algunes figures insòlites de la
Història i de la ficció artística, caracteritzades per
la seva vinculació a la transgressió, la deformitat o
la marginalitat.

Rafael Fabregat
director
Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

Galeria de monstres us exposa un seguit de retrats
d’individus que han vulnerat la suposada normalitat
de les societats d’on han sorgit, i han deixat al
descobert els cantons menys visibles de la nostra
naturalesa.

ensemble

vila-seca

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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Concert de Sant
Esteve
CorAL Nova Unió
i Orquestra Händel

DESEMBRE

Un any més, la Coral Nova Unió i l’Orquestra Händel del
Conservatori de Vila-seca mantenen viu el tradicional
concert de Sant Esteve, que des de fa molts anys es
celebra a Vila-seca resseguint la llarga tradició de
concerts de Nadal que s’organitzen arreu de Catalunya
per a aquesta festivitat.

CORAL NOVA UNIÓ

El repertori del concert de Sant Esteve gira al voltant del
Nadal i felicita a la població de Vila-seca en una data
musical molt arrelada.

ENTRADA AMB INVITACIÓ
Les entrades per a aquest concert podran ser recollides a partir del dia 10
de desembre al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) i a l’oficina del Patronat
Municipal de Turisme.

Dimecres 26
21.00 h.

David Molina
director

ORQUESTRA HÄNDEL

Rafael Fabregat
director

Preu entrades:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
Numerat

webfacil.tinet.cat/novaunio
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primavera

ABONAMENT DE TEMPORADA

La Fundació Auditori Josep Carreras té establerta la fórmula de l’ABONAMENT
DE TEMPORADA que comporta un important estalvi econòmic. El carnet
d’abonat garanteix l’accés a tots els concerts d’abonament de la temporada i en
aquells que expressament així s’indiquin.
Les quotes dels abonaments per a la Temporada de Tardor 2018 són:
ABONAMENT JÚNIOR fins a 21 anys 45 €
ABONAMENT ADULT de 22 a 64 anys 60 €
ABONAMENT SÈNIOR a partir de 65 anys 45 €

PATROCINADORS

2018

Per sol·licitar més informació i el carnet d’abonat per a la Temporada caldrà que
us poseu en contacte amb la Secretaria de l’Auditori Josep Carreras:
Telèfons: 977 392 368 - Fax: 977 393 767
Adreça electrònica: auditori@auditorijosepcarreras.cat
web: www.auditorijosepcarreras.cat
Facebook: www.facebook.com/auditorijosepcarreras
Twitter: @AuditCarreras
Aquelles persones que ho desitgin poden sol·licitar rebre la informació dels
concerts mitjançant un correu electrònic a l’adreça de l’Auditori.

COL·LABORADORS

També, si ho desitgeu, podeu ser atesos personalment a l’avinguda de la
Generalitat, 27 –accés del Conservatori– de dilluns a divendres en horari d’oficina,
de les 9 a les 13 h. i de les 17 a les 20 h.
VENDA DE LOCALITATS: Per a tots els concerts, al vestíbul de l’Auditori Josep
Carreras des d’una hora abans de l’inici del concert i amb antelació a la secretaria
del Conservatori o al web de l’auditori www.auditorijosepcarreras.cat

ACCÉS A LA SALA

L’accés es realitza per la Plaça Frederic Mompou, 30 minuts abans de l’inici del
concert. Hi ha servei de bar. Un cop iniciat el concert no es permetrà l’entrada
de públic a la sala.

FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS

No es permet cap mena d’enregistrament sonor o captació d’imatges sense
l’autorització expressa de la Direcció de l’Auditori.

UTILITZACIÓ D’APARELLS A L’INTERIOR DE L’AUDITORI

Durant el concert no està permès tenir connectats aparells que puguin emetre
senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.
T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 8
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Telèfons: 977 392 368 - Fax: 977 393 767
Adreça electrònica: auditori@auditorijosepcarreras.cat
web: www.auditorijosepcarreras.cat
Facebook: www.facebook.com/auditorijosepcarreras Twitter: @AuditCarreras
Atenció al públic: Avinguda de la Generalitat, 27 - Accés del Conservatori
De dilluns a divendres de 9 a 13 h. i de 17 a 20 h.

