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TARDOR

2017

presentació
Benvolguts/benvolgudes amics i amigues,
Tinc el goig de fer-vos a mans el nou opuscle de la
Temporada de Tardor 2017, una programació preparada
amb il·lusió i plena de propostes molt interessants que
desitjo que gaudiu. És una temporada en la que introduirem un canvi en els horaris
dels concerts, adequant el seu inici a les 21:00h, horari habitual a la gran majoria
d’auditoris i sales de concerts del país.
També és la temporada del quinzè aniversari de l’auditori, i ho celebrem com
sempre, oferint una programació variada i de gran qualitat. En aquesta ocasió
posem l’accent en la música orquestral i la música de cambra, on participaran les
orquestres Ensemble Vila-seca, l’Orquestra Simfònica de les Terres de l’Ebre, el
Quartet Gerhard, que obrirà la temporada, l’Ensamble Spirituosi i la proposta de
presentació de l’aclamat disc enregistrat al nostre auditori per Lina Tur Bonet, al
violí, i Dani Espasa, al clavicèmbal.
En l’apartat del cant coral, comptarem amb l’Ensemble vocal O Vos Omnes, que
ens presentarà el programa Lauda Dramatica. No vull oblidar-me del tradicional
concert de Sant Esteve, que ofereix des de fa molts anys la Coral Nova Unió i
l’Orquestra Händel.
Dos concerts ompliran de jazz l’auditori amb les propostes de la Sant Andreu Jazz
Band i la del cantant líric Stefano Palatchi, qui, en aquest concert, es reconverteix
en solista vocal de jazz, un format amb el qual ha estat nominat dues vegades als
prestigiosos premis Grammy.
Pel que fa a la Gala Benèfica a favor de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia, enguany canviem el format líric i comptarem per primer cop amb la
participació especial d’Estrella Morente, una gran artista habitual de les millors
sales i festivals d’arreu del món. Ha estat premi Ondas, candidata a Grammy Latino
i posseïdora de dos Premis Amigo. Tot un luxe per al nostre auditori.
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 quinze anys de programació de música estable i de qualitat a
les nostres comarques.
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TIPUS DE CONCERTS
JAZZ I ALTRES MÙSIQUES
CANTE
CONCERTS CORALS
CAMBRA I SOLISTES
ORQUESTRALS

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

TARDOR

2017

ABONAMENT JÚNIOR. Fins a 21 anys

45 €

ABONAMENT ADULT. De 22 a 64 anys

60 €

ABONAMENT SÈNIOR. A partir de 65 anys

45 €

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

1
2
3
4
5
6

CREUAR LA LÍNIA:
Quartet Gerhard

06-10-2017
21.00 H.

ABONAMENT
NUMERAT

TARDOR 2017
GALA BENÈFICA:

17-11-2017
21.00 H.

Estrella Morente

Ensamble Spirituosi

12-10-2017
19:00 H.

CARTES DES DE
LA NIT:

28-10-2017
21.00 H.

Ensemble Vila-seca

FORA D’ABONAMENT

CORELLI, LA GIOIA:

ENTRADA LLIURE

Musica Alchemica
Lina Tur Bonet
i Dani Espasa

NO NUMERAT

ABONAMENT
NO NUMERAT
10 €

Omne

10 €

Coral Nova Unió i
Orquestra Händel

DEIXA’T SEDUIR PER 10-11-2017
‘LA VEU ELEGANT’:
21.00 H.

ABONAMENT
NUMERAT

Stefano Palatchi

10 €

PROJECTE OSTE
A L’AJC:

03-11-2017
21.00 H.

12-11-2017
19.00 H.

Orquestra Simfònica
de les Terres de l’Ebre

FORA D’ABONAMENT

NONUMERAT
ENTRADA
DONATIU

8

ABONAMENT
NO NUMERAT
10 €

15-12-2017
21.00 H.

9

ABONAMENT
NUMERAT
15 €

Sant Andreu Jazz Band
CONCERT DE SANT
ESTEVE:

Ensemble O Vos

01-12-2017
21.00 H.

ELS PETITS GRANS
DEL JAZZ PUGEN A
L’ESCENARI!:

ABONAMENT
NUMERAT

LAUDA DRAMATICA:

NUMERAT
50 €

10 €
L’ACCI A L’AJC:

7

FORA D’ABONAMENT

26-12-2017
19.00 H.

10

FORA D’ABONAMENT

NUMERAT

ENTRADA
AMB INVITACIÓ

CONCERTS EN CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DEL TEATRE FORTUNY
PER ALS ABONATS DE L’ AUDITORI JOSEP CARRERAS

22-11-2017
21.00 H.

ORQUESTRA DE L´ASSOCIACIÓ DE CONCERTS
DE REUS / CAMERATA XXI
Reserves d’invitació fins a 15 dies abans del concert.

04-01-2018
21.00 H.

CONCERT DE CAP D´ANY AMB L´ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE SANT CUGAT
Reserves d’invitació fins a 15 dies abans del concert.

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
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CREUAR LA LÍNIA:
QUARTET GERHARD

CAMBRA
I SOLISTES

OCTUBRE
que separa la seva llar del carrer i mor d’un dispar de
mans d’un soldat americà. Així moria una de les grans
figures de la música del s. XX en un esdeveniment que
es recorda per la manera en que es va produir.
“Això que us presento és una nova manera d’escriure,
innovadora” Joseph Haydn sobre els seus quartets de
corda, 1781
Hom reconeix Joseph Haydn com el creador de les grans
formes clàssiques. El quartet de corda es consolidà
gràcies a ell, així com la forma sonata o la simfonia tal
com l’entenem avui dia. En la seva faceta de compositor
va creuar infinitat de línies, va restablir els paràmetres
de la creació musical i va esdevenir absoluta referència
musical de la primera escola de Viena.
Al llarg de la nostra vida trobem barreres que, per una qüestió purament física,
de convenció social o per un instint d’autoprotecció, mai ens decidim a creuar.
Son les línies que delimiten el nostre marc vital. En aquest programa presentem
tres compositors que varen creuar aquestes línies, ja sigui des d’un punt de vista
figurat (psicològic i/o musical) o literal (físic).
“By virtue of the authority vested in me as President of the United States, I hereby
authorize, to prescribe military areas in such places and of such extent as he or the
appropriate Military Commander may determine” Franklin Roosevelt, president
dels Estats Units durant la segona guerra mundial.
Acabada la Segona Guerra Mundial l’any 1945, l’exèrcit aliat pren possessió
de gran part del territori germànic. A Salzburg, Àustria, l’exèrcit nord-americà
decreta toc de queda nocturn. El 15 de setembre de 1945, Anton Webern, un
dels principals exponents de la música dodecafònica, decideix creuar la línia

“Estic tan malalt que amb prou feines puc escriure aquesta
carta…” Robert Schumann a Ludwig Meinardus, 1846
Robert Schumann, conegut com el compositor
romàntic per excel·lència, home d’un esperit
sensibilíssim, fou ingressat l’any 1854 en un centre
psiquiàtric a Endenich després de patir diversos
episodis d’una malaltia que aleshores ningú no va
saber reconèixer. Tot i els esforços de la seva dona,
Clara Schumann o el seu amic Johannes Brahms,
entre d’altres, no es va recuperar. Moriria l’any 1856.

Divendres 06
21.00 h.
Lluís Castán
violí
Judit Bardolet
violí
Miquel Jordà
viola
Jesús Miralles
violoncel
Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

www.quartetgerhard.com
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ENSAMBLE

L‘ACCI a l‘AJC:
Ensamble Spirituosi
Sis joves músics extraordinaris, de sòlida formació
clàssica i vasta experiència orquestral, coral i solista,
es reuneixen per conformar una nova agrupació
musical: SPIRITUOSI.
Aposten per un repertori musical fresc i de gran
dinamisme, que pren com a punt de partida
composicions de caràcter clàssic-folklòric de l’Amèrica
Llatina. La novetat es manifesta en els enginyosos
arranjaments musicals i recursos sonors del grup.

SPIRITUOSI
La fructífera col·laboració entre l’Associació Cultural
Catalano-Iberoamericana i el Patronat de Música de Vila-seca
enguany acull, en el marc del XXII Cicle de Música CatalanaIberoamericana, el concert de l’Ensamble Spirituosi.

S’han proposat com a missió difondre la música
clàssica llatinoamericana i del Carib a tot el món.
Per assolir aquest objectiu han recopilat les obres
més emblemàtiques d’aquests territoris, presentantles a la manera clàssica, introduint tècniques noves
d‘execució i preservant els ritmes propis de la cultura
musical dels pobles d‘Amèrica.
L‘agrupació s‘ha presentat en importants sales
nacionals i internacionals com el Teatre Muth de
Viena, Sala 1873 - Hallensalon, de l‘Hotel Imperial de
Viena, Sala Teatrino del Liceu de Barcelona, les sales
principals del Teatre Nacional i Belles arts de la
República Dominicana, l’Expo de Milà 2015, el Festival
Landecker Festowchen a Àustria l’any 2016 entre
d’altres. L’any 2015 Spirituosi va rebre la estatuilla pel
Concierto Clásico del Año en els prestigiosos Premios
Soberano 2015.

CAMBRA
I SOLISTES

OCTUBRE
Dijous 12
19.00 h.
Nathalie Peña-Comas

soprano
Evelyn Peña-Comas
flauta travessera
Nicole Peña-Comas
violoncel
Damien Lancelle
guitarra
Gonzalo Manrique
guitarra
Rubén Sánchez
guitarra
Preu entrades:
Entrada lliure
Fora d’abonament
No Numerat

www.spirituosi.com
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Obres de

Bruch,
Prokofiev
i Bloch

CARTES DES DE LA NIT:

ORQUESTRALS

Ensemble Vila-seca
OCTUBRE
Dissabte 28
21.00 h.
La seva llunyania en el temps, ens impedeix
assumir els seus efectes immediats i, tanmateix,
la seva relativa proximitat ens nega la perspectiva
per tal d’avaluar la veritable dimensió d’aquell
esdeveniment singular.
Ensemble Vila-seca vol reivindicar la necessitat
de recordar uns fets succeïts al si de la nostra
vella i culta Europa, encara no fa vuitanta anys,
amb una fórmula escènica on es combinen la
música, la paraula i la imatge.

Rafael Fabregat
director
Preu entrades:
10 €
Abonament
No numerat

Cartes des de la nit pretén ser un acte de
resistència contra l’oblit, un ritual d’exorcisme
contra l’horror, i, alhora, una crida a la reflexió.

L’Holocaust o Shoah (catàstrofe, en hebreu),
pot considerar-se un episodi únic en la història
de la humanitat.
T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 7
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LAUDA DRAMATICA:
ENSEMBLE O VOS OMNES
Al 1650, un crític el qualificava Carissimi com l’exemple
perfecte de compositor capaç d’afectar les ànimes.
I és que aquesta qualitat, la de poder afectar a l’oient
és imprescindible per entendre la música barroca.
La teoria dels afectes defensava que la música podia
i havia de crear emocions, afectant, així, a l’ànima
humana. A partir d’aquí van néixer tot un seguit de
tècniques i tendències compositives que pretenien
aconseguir això i que van dotar al barroc musical del
seu caràcter singular.
L’oratori, o lauda dramàtica, com ell anomenava, Historia
di Jephté és l’obra més coneguda de Carissimi.
Actualment es conserven molt pocs manuscrits del
propi Carissimi, car la majoria es van perdre o varen ser
destruïts. Precisament, l’obra Jephté va ser recuperada,
principalment, gràcies a una còpia que Marc-Antoine
Charpentier havia fet durant la seva estada com a
alumne de Carissimi.

ENSEMBLE O VOS OMNES
Giacomo Carissimi, nascut l’abril de 1605, fou un compositor molt famós a la
seva època i va gaudir dels favors de nobles, bisbes i papes. Durant la seva vida
va rebre nombroses i importants ofertes de feina, entre elles la possibilitat de
succeir al gran Claudio Monteverdi a l’església de St. Marc, a Venècia. Ell, però,
va preferir continuar al servei de la seva petita parròquia romana fins a la seva
mort, el 1674.

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

CONCERTS
CORALS

NOVEMBRE
Divendres 03
21.00 h.

Xavier Pastrana,
director

Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

Marc-Antoine Charpentier va descobrir la seva vocació
a partir del coneixement de la música de Carissimi
a Itàlia, on el francès hi va anar a estudiar pintura.
Després dels anys d’aprenentatge, torna a França
on el gran Molière el contractarà per a posar música
als seus espectacles. Fou un influent compositor,
considerat el principal rival de Lully i l’introductor de
l’oratori a França.

www.ensembleovosomnes.cat
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STEFANO
PALATCHI
Stefano Palatchi ha consolidat la seva reeixida carrera com a cantant
d’òpera sobre una admirable vocació teatral, un timbre exquisit i les
seves facultats expressives aplaudides. Guanyador d’un Latin Grammy,
Palatchi ha desenvolupat la seva carrera artística en importants
coliseus operístics, des del Liceu de la seva Barcelona natal fins a la
Metropolitan Opera de Nova York.
Propietari d’una veu poderosa, de greus profunds i de gran noblesa
sobre l’escenari, va debutar fa tres dècades al Gran Teatre del Liceu,
on ha participat a centenars de representacions i on és especialment
estimat pel públic. La seva presència ha estat habitual en totes les
temporades d’òpera espanyoles i internacionals, fet que l’ha convertit
en un dels baixos espanyols més importants dels últims temps.

DEIXA‘T SEDUIR PER
LA VEU ELEGANT:

JAZZ
I ALTRES
MÙSIQUES

Stefano Palatchi

NOVEMBRE

Inquiet, arriscat i sempre amb voluntat d’innovar, durant
els últims anys l’artista ha ampliat el seu repertori
artístic amb altres estils musicals, entre els quals
ha tingut una especial significació el jazz. Després
de debutar com a crooner al gener de 2012 a la Sala
Luz de Gas de Barcelona juntament amb Laura Simó
i Francesc Capella, Palatchi va presentar l’espectacle
Tête à Tête al costat d’Alfonso de Vilallonga a la Sala
Barts de Barcelona, al Festival Internacional Castell
de Peralada i al Teatre Principal de Maó a Menorca. Al
novembre de 2015 va oferir el seu primer espectacle
en solitari com a líder d’un quintet, Stefano Palatchi
in Swing satisfent novament la Sala Luz de Gas de
Barcelona. Més recentment, aquest projecte va formar
part del cartell dels Festivals de Santa Florentina i
White Summer Festival.

Divendres 10
21.00 h.
Stefano Palatchi
veu
Jazz Quintet
Preu entrades:
10 €
Abonament
Numerat

Palatchi ha viatjat a Nova York, ciutat en la qual ha
estat treballant el repertori jazzístic amb Barry Levitt
i Tommy James, pianista de la famosa Duke Ellington
Orchestra. Amb l’enregistrament de La Dolores, de
Bretón, va aconseguir un Latin Grammy, amb Margarita
la Tornera, de Chapí, va obtenir una nominació al premi
Latin Grammy i amb el disc El Gat amb Botes, de
Montsalvatge, va ser nominat als Grammy Awards.

www.stefanopalatchi.com

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT
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Projecte OSTE a l‘AJC:

ORQUESTRALS

Orquestra Simfònica
de les Terres de l‘Ebre

NOVEMBRE
Diumenge 12
19.00 h.

El projecte de l’Orquestra de les Terres de l’Ebre
(OSTE) neix d’una iniciativa a càrrec de diversos
músics que es proposa com a finalitat crear un
espai on reunir intèrprets professionals, estudiants
i afeccionats dins d’una orquestra simfònica que
dona cabuda a la necessitat de Música de les
nostres terres; focalitzada en la interpretació del
gran repertori, l’orquestra presenta les seccions de
corda, vent i percussió completes.

OSTE

L’actual producció ara presentada a l’Auditori Josep
Carreras de Vila-seca és ja l’onzena que l’OSTE ha dut
davant del públic, una incipient trajectòria basada
en l’aspiració a portar a terme un treball rigorós que
aporta un progrés i una satisfacció a cadascun del
músics integrants. Ja a l’altra banda de l’escenari, la
proposta ha rebut una càlida resposta entre el públic
allà on l’orquestra ha actuat, circumstància que
anima els músics -i els amants de la Música de les
nostres contrades- a continuar treballant per l’Art, a
mirar endavant de cara a aprofundir en la Música i
en el coneixement de nosaltres mateixos.

Ivan Launes
concertino
Jordi Bonilla
director
Preu entrades:
Entrada donatiu
Fora d’abonament
No numerat

https://www.facebook.com/Orquestra-SimfonicaDe-Les-Terres-de-lEbre-569580373212120/
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© Fotografia: Bernardo Doral

ESTRELLA
MORENTE

Concert fora d’abonament,
a benefici de la Fundació Josep Carreras
per a la Lluita contra la Leucèmia
Per a aquest concert és possible adquirir localitats de FILA ZERO
Caixa-Banc ES66 2100 0154 4702 0033 5708

GALA BENÈFICA:

CANTE

ESTRELLA MORENTE
Estrella Morente no es pot descriure amb paraules.
Mirar-la, escoltar-la i sentir-la és l’única manera
d’experimentar de forma íntima el seu art. La seva veu
vibra entre l’eteri i el terrenal com una presència que
muta entre la realitat i el més enllà. Tot el que té ocasió
de viure una estona en la seva companyia no l’oblida
mai doncs sap que ha estat partícip d’un fenomen
inexplicable.
En el seu concert, realitza un viatge pels temes més
destacats dels seus treballs discogràfics, amb el que
és segur que viurem una entranyable vetllada.
La primogènita d’Enrique Morente ja compta amb
una trajectòria amplíssima com a jove valor del Cante
Flamenc.
Ha sembrat el seu art i frescor musical a les millors
sales i festivals de mig món. Dotada d’una veu
cristal·lina, sap barrejar les influències antigues de
la música popular de la seva Granada natal amb les
últimes tendències del flamenc del nou mil·lenni. Ha
guanyat innombrables premis, entre d’altres l’Ondas a
la millor creació flamenca, la candidatura als Grammy
Llatí i dos dels Premis Amigo. El seu primer disc va ser
disc de platí, i el segon d’or.

NOVEMBRE
Divendres 17
21.00 h.
Estrella Morente
cante
José Carbonell
Montoyita
guitarra
José Carbonell Monti
guitarra
Ángel Gabarre
palmes/cors
Antonio Carbonell
palmes/cors
Pedro ‘Popo’
percussió
Preu entrades:
50 €
Fora d’abonament
Numerat

La seva obra se sent pura i ortodoxa, conté elements
únics i personals que constitueixen una veritable
revolució en el panorama de la tradició flamenca.
www.estrella-morente.es
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Corelli, La Gioia:
Musica Alchemica
Lina Tur Bonet I Dani Espasa
El seu darrer treball discogràfic sobre les sonates
d’Arcangello Corelli, enregistrat a l’Auditori Josep
Carreras, els ha dut per diferents països.
Les crítiques sobre aquest disc han estat aclamades
de manera unànime. Us deixem algunes d’elles:
“Estem davant una lectura descomunal, absolutament
imprescindible, que consagra, per si no ho estigués
ja, a Tur Bonet com una dels més grans violinistes del
moment (i evito afegir l’adjectiu “barrocs” perquè amb el
violí modern i altres repertoris més propers en el temps
es mostra amb idèntic nivell d’excel·lència”
Eduardo Torrico, elartedelafuga.com, febrer 2017

“Aquest enregistrament de les sonates per a violí i
continu, sens dubte, pansa per dret propi a situarse en el minso grup de capçalera de les referències
discogràfiques absolutes, que estava dominat per
Stefano Montanari i Enrico Onofri. Des d’avui és una
trinitat, encara mediterrània, però ja no només italiana,
perquè la seva tercera persona es diu Lina Tur.”

CAMBRA
I SOLISTES

DESEMBRE
Divendres 01
21.00 h.
Lina Turner Bonet
violí
Dani Espasa
piano
Preu entrades:
10 €
Abonament
No Numerat

Scherzo, Mariano Acer Ruilópez, abril 2017. CD “Excepcional”

Una magnífica oportunitat per gaudir d’un concert
molt especial a l’AJC.

Lina Tur Bonet i Dani Espasa gaudeixen d’un merescut prestigi a
nivell internacional, tant com intèrprets, O com impulsors de
diferents projectes musicals al voltant de la música antiga.

www.linaturbonet.com
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SAJB

La Sant Andreu Jazz Band és una formació nascuda al barri de Sant Andreu
l’any 2006 sota la direcció de Joan Chamorro, saxofonista i contrabaixista amb
una llarga i reconeguda trajectòria i una extensa discografia amb músics molt
importants del panorama jazzístic internacional. Formada per joves d’entre 7 i
21 anys, és considerada la Big Band més jove d’Europa.

Reconeguda com a projecte pedagògic musical i avalat per músics de renom
internacional com ara Jesse Davis, Scott Hamilton, Joel Frahm, Luigi Grasso,
Terrel Staford, Dick Oatts, Kenn Peploswky, Bobby Gordon, Perico Sambeat,
Ricard Gili, Ignasi Terraza i Enrique Oliver, amb qui van participar en importants
col·laboracions. Durant els seus deu anys de trajectòria, la Sant Andreu Jazz
Band també ha tingut l’oportunitat d’actuar a Europa, a llocs tant destacats
com Marciac o Aix en Provence, Suïssa, etc.

ELS PETITS GRANS DEL JAZZ
PUGEN A L‘ESCENARI!:

JAZZ
I ALTRES
MÙSIQUES

Sant Andreu Jazz Band

DESEMBRE

En el terreny discogràfic, la Sant Andreu Jazz Band ja
suma sis CD enregistrats. Van ser protagonistes del
documental A Film About Kids and Music, tractant sobre
la vessant més humana de la banda, que va rebre una
quinzena de premis, entre d’altres el guardó al millor
llargmetratge al Festival de Cine d’Austin (Texas,
Estats Units) l’any 2013.

Divendres 15
21.00 h.

A banda dels premis del llargmetratge, la SAJB ha rebut
altres reconeixements, com el premi de la revista Jaç a
la millor proposta de Jazz del 2009, el Premi Orquestres
a la X Edició dels Premis ARC de la Música 2011, el
Premi al Millor Documental Musical Nacional al Festival
Beefeater In-Edit 2012 i el Premi Altaveu 2012 a Joan
Chamorro en reconeixement a la seva tasca d’extensió
del jazz en joves. A més, van ser nominats com a grup
de l’any als Premis de l’Associació de Músics de Jazz i
Música Moderna de Catalunya.

Joan Chamorro
director
Preu entrades:
15 €
Abonament
Numerat

Al llarg d’aquests anys, Joan Chamorro ha aconseguit
un altíssim nivell pedagògic, convertint aquesta big
band en un planter d’excel·lents músics, ja no de futur,
sinó de present. Uns músics que desprenen satisfacció
i diversió, transmetent a l’espectador un jazz expressiu
ple de gestos que encomanen alegria.

www.santandreujazzband.blogspot.com.es

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT
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ENTRADA NOMÉS AMB INVITACIÓ
Les entrades per a aquest concert podran ser recollides a partir del dia 11
de desembre al Conservatori de Vila-seca, Punt d’Informació Juvenil (PIJ) i a
l’oficina del Patronat Municipal de Turisme.

Concert de Sant
Esteve

CONCERTS
CORALS

Cor 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.

Dimarts 26
19.00 h.

David Molina
director

ORQUESTRA HÄNDEL

Rafael Fabregat
director

Preu entrades:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
Numerat

webfacil.tinet.cat/novaunio

T E M P O R A DA D E C O N C E RTS TA R D O R 2 0 1 7

27

TARDOR

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 2017 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

2017

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 17,00 a les 20,00 h.
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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

TARDOR

2017

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.

