22/02, 19 h

La veu i el violoncel
virtuosisme líric

Sandra Pastrana, soprano, Guillermo Pastrana,
violoncel i Michele d’Elia, piano
gratuït (*)

26/04, 19 h

Dels Pirineus al mar

Antologia de sarsuela catalana
Amb Beatriz Jiménez, soprano, Albert Deprius,
tenor, i Ricardo Estrada, piano
tarifa 1

14/06, 19 h

Cantem a la música
Gala lírica
tarifa 1

11/10, 19 h

Concert líric de festa major
Auditori Axa
Les Corts
Av. Diagonal, 547

Amb el guanyador de l’11è Concurs Internacional
de Música de les Corts
gratuït (*)

22/11, 11.30 h

MEMORIAL JOAQUIM SERRA

CICLE DE
CONCERTS
LÍRICS 2015

Cobla Mediterrània, amb Marta Valero,
mezzosoprano, Albert Guinovart, piano, i
Pedro Pardo, compositor

‘Les Veus del Monestir’,
al Monestir de Pedralbes
26 de febrer, 19 h / Del cel als inferns
Beatriz Jiménez, soprano / Marc Pujol, baix
Obres de Ch. Gounod, G. Donizetti i W.A.Mozart
26 de març, 19 h / La dona transvestida
Carla Mattioli, mezzo / Ricardo Estrada, piano
Obres de C. W. Gluck, W.A. Mozart, R. Strauss i G. F. Haendel
30 d’abril, 19 h / Secrets a mitja veu
Georgina Reyner, mezzo / Ricardo Estrada, piano
Obres de C. Saint-Saëns, J. Massenet i G. Donizetti
28 de maig, 19 h / Serata italiana
Marc Sala, tenor / Ricardo Estrada, piano
Obres de F. P. Tosti, E. Di Capua i S. Gastaldon
25 de juny, 19 h / Amar por amar
Anna Goma, soprano / Ricardo Estrada, piano
Obres de M. Falla, J. Turina, A. Dvorak i P. Sorozábal
15 de juliol, 19 h / Gala d’òpera
Diversos solistes
29 d’octubre, 19 h / De Monteverdi a Verdi
Antonio Fajardo, baix / Ricardo Estrada, piano
Obres de G. F. Haendel, W. A. Mozart, G. Rossini,
C. Monteverdi i G. Verdi
26 de novembre, 19 h / Amor, va dir la rosa
Lucía Salas, soprano / Ricardo Estrada, piano
Obres de L. Jorda, S. Moreno, J. Nuno i Á. Peralta
16 de desembre, 19 h / La veu romàntica
Serena Sáez, soprano / Ricardo Estrada, piano
Obres de G. Bizet, V. Bellini, G. Verdi i R. Strauss

tarifa 1

13/12, 19 h

Veus de Nadal

Amb Carlos Cosías, tenor, i Rocío Martínez,
soprano
tarifa 1

Informació i venda d’entrades: consulteu al dors

Informació i
venda d’entrades
Accés gratuït
Places limitades
Recomanable fer reserva prèvia a:
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
Telf: 932 563 427
Tots els concerts de Les Veus del Monestir tindran lloc al
Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9)

Auditori Axa
Les Corts
Av. Diagonal, 547

CICLE DE
CONCERTS EN
FAMILIA 2015

CICLE DE CONCERTS
EN FAMILIA 2015
01/03, 12 h

10/05, 12 h

Faristolitis

Rolf & Flor

Brossa Quartet de corda, música, i
Jordi Bertran, titelles

The Pinker Tones

El Brossa Quartet coincideix dalt de l’escenari amb l’univers
poètic i sensible del reconegut titellaire Jordi Bertran.
gratuït (*)

13/09, 12 h

08/11, 12 h

Zoomwatts

Cabaret Patufet

Anna Fité i Saki Guillem

Samfaina de colors

Què passaria si la Caputxeta, el Gat amb Botes o el Mag Merlí
s’escapessin de les pàgines dels llibres infantils? Aquest
és el punt de partida de Zoomwatts, un divertit musical de
petit format en el qual els personatges dels contes clàssics
prenen vida.

Aconseguirà la Rateta Presumida trobar l’amor de la seva vida?
I, la Lluna, podrà enredar al Sol? Per què vol la nina Marta anar
a la platja?
Quin és l’ocell que dorm a la palla i que pon un ou cada setmana?
El drac ens vol espatllar la festa. Se’n sortirà?
I, en Patufet, que hi té a veure en tot plegat?

tarifa 2

tarifa 2

Espectacle de música per a públic familiar en què The Pinker
Tones narren el conte i canten les cançons del nou àlbum,
i repassen també els millors moments de l’espectacle anterior,
amb temes com “Ukelele”, “Helado” o “Me llamo Rolf”.

11/10, 12 h

29/11, 12 h

Cobla 2.0

Ma, me, mi... Mozart

Cobla Sant Jordi – Palau de la Música Catalana

Eduard Iniesta – L’Auditori (serveis educatius)

Una nova proposta escènica-musical de visió moderna i
contemporània que no ens deixarà indiferents i trencarà
amb alguns els estereotips tradicionals vinculats a aquesta
agrupació instrumental. Una nova manera d’entendre i viure
la música per a cobla on hi poden tenir cabuda diferents
estils musicals.

Ma, me, mi.... Mozart! és un concert que té per objectiu apropar
l’obra d’aquest compositor als nens d’1 any en endavant.
Els arranjaments, d’Eduard Iniesta, preserven l’esperit festiu,
alegre, divertit i popular de tantes obres del compositor.

tarifa 2

12/04, 12 h

07/06, 12 h

Tubs del món

Beatles for kids

Xavier Lozano i els instruments quotidians

Banda Abbey Road

tarifa 1

tarifa 1

Informació i venda d’entrades
Fer musica amb objectes es tan vell com la tos i viceversa.
La idea, però, es absolutament vigent. Heu sentit mai una
crossa sonant?

Un concert on grans i petits podran compartir els clàssics del
quartet de Liverpool, i on inevitablement tota la familia gaudirà
d’allò més. Perquè el gust per la bona música, no té edat.

tarifa 2

tarifa 1

Tarifa 1 - Entrada general: 7,44 €
Entrada adolescents, a partir de 12 fins a 16 anys: 4,14 €
Entrada infants, de 3 fins a 12 anys: 2,90 €
Tarifa 2 - Entrada general: 4,14 €
Infants i adolescents de 3 a 16 anys, 2,90 €
Les entrades seran a la venda:
15 dies abans de cada concert a la Seu del Districte de les Corts
(pl. Comas, 18, recepció), de 9 a 16 h.
el dia del concert, des d’una hora i mitja abans, a l’Auditori Axa – Les Corts

(*) Concerts d’accés gratuït, per invitació.
Per accedir-hi, les invitacions:
es poden sol·licitar des de 15 dies abans del concert per correu-e a:
comunicaciolescorts@bcn.cat
es poden demanar un màxim de 4 localitats per persona
es distribuiran per ordre de demanda, fins a exhaurir-ne la disponibilitat
Un cop rebuda la preceptiva confirmació per correu-e,
s’han de recollir els divendres anteriors a cada sessió de 9 a 16 h
a la Seu del Districte de les Corts (pl. Comas, 18 – recepció).

Cal tenir en compte: els seients no són numerats / les portes d’accés s’obriran 30 minuts abans de l’inici del concert

