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MÚSICA CLÀSSICA I ÒPERA
Temporada de l’orquesTra de cambra de granollers

cicle del cor de cambra de granollers

cicle d‘òpera a caTalunya

cicle l ‘ un? l ‘ alTre? o ToTs dos!

reTransmissions del gran TeaTre del liceu



PRESEnTACIó

Temporada de grans èxits. de la mà de l’orquestra de cambra de granollers sentirem dos 
grans oratoris: El rei David de Honegger, amb la coral sant Jordi i la direcció de lluís Vila, 
i Les set últimes paraules de Crist a la creu de Haydn, amb el cor de cambra de grano-
llers i la direcció de sergio alapont. grans obres del segle XX com Música per a cordes, 
percussió i celesta de bartók, una de les obres mestres de la música de tots els temps, la 
Simfonia de Cambra n. 1 de schönberg o el Concert per a dues orquestres de corda, pia-
no i timbales de martinu, amb el pianista Jordi masó... preciositats com els Wesendonck 
Lieder de Wagner, o el Lied der Waldtaube dels Gurrelieder de schönberg, amb la soprano 
rosa mateu. ens divertirem amb Les quatre estacions de Vivaldi, sí!, el tòpic més gran de 
tots els tòpics i, tanmateix, una altra obra mestra. 

el cor de cambra de granollers ens oferirà un concert exclusivament d’autors catalans i, 
amb l’orquestra camerata XXi, gaudirem de la Simfonia escocesa de mendelssohn. la 
temporada la complementaran un reguitzell de concerts de cambra del cicle L’un? L’altre? 
O tots dos! amb artistes com el percussionista Joan marc pino, el quartet de corda qvixo-
te o el pianista miquel Villalba, i recordarem l’enyorat carles riera en un concert-memorial 
en el que participarà el gran clarinetista eric Hoeprich. i de la mà de l’òpera de catalunya 
podrem gaudir de títols com Rigoletto o El barber de Sevilla i, en retransmissions des del 
liceu, de les òperes Parsifal i Anna Bolena. 

una temporada plena de vitalitat i de dinamisme. les forces de l’esperit i de la natura en 
plena efervescència…, desbocades i potents, busquen nous horitzons. Val la pena deixar-
se seduir per aquest devessall de ritmes i melodies…

Francesc Guillén, 
director artístic de l’ocgr
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EL REI DAVID
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS 
CORAL SANT JORDI 
JORDI BOSCh
diumenge 24 d’ocTubre, a les 19 H
sala gran

El rei David  a. Honegger
(psalm simfònic basat en el drama de rené morax)

durada aprox.: 1 hora i 20 minuts
orquestra de cambra de granollers 
coral sant Jordi
Jordi bosch, narrador
mariona benet, soprano
montserrat Torruella, contralt
Jordi casanovas, tenor
lluís Vila i casañas, direcció

El rei David, d’ arthur Honegger, és un oratori 
que es va estrenar el 21 de juny de 1921 
al teatre popular de Jorat (mézières, Vaud, 
suïssa). Tot descrivint diversos episodis de 
la vida del pastor i rei david, Honegger basteix 
una obra de grans línies, eficaç en el relat, 
directa, persuasiva, feta per provocar l’emoció 
del gran públic. es tracta, sens dubte, d’una 
obra èpica que segueix la tradició de l’oratori 
barroc en la seva concepció més händeliana. 

concert patrocinat per:



COMPOSITORS CATALAnS DEL SEGLE XX
TRIO ARRIAGA
CICLE L’  UN? L’  ALTRE? O TOTS DOS!
diVendres 29 d’ocTubre, a les 19 i a les 20 H
sala peTiTa

sessió de les 19 h: 30 minuts
sessió de les 20 h: 45 minuts

Trio arriaga:
david apellaniz, violí
Felipe rodriguez, violoncel
daniel ligorio, piano

Formats a França, anglaterra i alemanya els 
membres del Trio arriaga són, per la crítica 
especialitzada, un referent de la seva generació. 
participen habitualment als festivals i teatres 
més destacats d’europa, Àsia i amèrica, com 
al Festival pau casals de puerto rico. 

com a solistes han format part de les orques-
tres més importants d’espanya i l’estranger i 
han compartit escenari amb grans artistes com 
y. menuhin, r. schmidt, g. caussé i més. Junts 
han enregistrat més de 25 cd en total com a 
solistes amb prestigiosos músics i agrupacions, 
i han estat guardonats nacionalment i inter-
nacionalment a concursos com el concurso 
internacional Tibor Varga, concurso internacio-
nal Joaquín rodrigo, Kendall Taylor beethoven 
prize, entre d’altres. 



IL RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI
diumenge 31 d’ocTubre, a les 19 H
sala gran

durada aprox.: 3 hores i 30 minuts
cicle d’òpera a catalunya
cor amics de l’òpera de sabadell
orquestra simfònica del Vallès
repartiment: ismael pons, sergio escobar,
saioa Hernández, laura Vila i Jeroboám Tejera, entre d’altres
director d’orquestra: elio orciuolo
director del cor: daniel gil de Tejada
director d’escena: carles ortiz

Presentació prèvia de l’òpera a càrrec de Marc Heilbron, a les 18 h (Sala Petita)

Han transcorregut 159 anys des de que 
giuseppe Verdi (1813 – 1901) va estrenar la 
cèlebre òpera Rigoletto, una obra que tanca 
la trilogia amb Il trovatore i La traviata. l’èxit 
ha estat absolut en cada representació i els 
amants de l’òpera continuen gaudint amb el 
mateix entusiasme de la trilogia verdiana i totes 
les peces que signà l’autor italià.

l’ associació d’amics de l’òpera de sabadell ens 
presenta una òpera que té com a protagonista 
un geperut alcavot (baríton), amb el que trenca 
el rigor dels personatges cavallerescs que fins 
aleshores havien protagonitzat les òperes. els 
espectadors seran testimonis d’una òpera que 
fa gala d’un realisme escènic colpidor. 



QUInTET PER A CLARInET DE MOZART
CONCERT EN RECORD DE CARLES RIERA
ERIC hOEPRICh / LONDON hAyDN QUARTET
diumenge 14 de noVembre, a les 19 H
sala gran

durada aprox.: 1 hora 
eric Hoeprich, clarinet
london Haydn quartet: 
catherine manson, violí 
michael gurevich, violí 
James boyd, viola
richard lester, violoncel

el quartet Haydn de londres està desenvo-
lupant ràpidament la reputació de ser un dels 
quartets més innovadors i emocionants del 
moment. segons el diari The Times, sona amb 
“caràcter i claredat”. especialitzat en Haydn, els 
seus components toquen amb arcs clàssics i 
cordes de tripa.

durant el concert també sentirem el Quintet 
per a clarinet de mozart amb eric Hoeprich amb 
qui, carles riera, va mantenir una llarga i fructí-
fera relació professional i d’amistat. 



AUTORS CATALAnS D’AVUI
COR DE CAMBRA DE GRANOLLERS
diumenge 28 de noVembre, a les 19 H
sala peTiTa

Canciones negras  X. monTsalVaTge
Les quatre estacions s. broTons 
Suite de Mar i cel  a. guinoVarT
El mirador J. Vila casañas

durada aprox.: 1 hora 
cor de cambra de granollers
Josep buforn, piano
Josep Vila Jover, director

la música coral catalana s’ha caracteritzat de 
sempre per estar al servei dels molts cors del 
nostre país. això ha permès que la llista de 
compositors catalans que han escrit molt bona 
música coral, sigui inesgotable. Hem triat per a 
aquest concert una selecció d’obres de quatre 
dels compositors més destacats dels darrers 
anys: guinovart, montsalvatge, brotons i Vila, 
totes amb el nexe comú d’estar pensades per 
a cor mixt i acompanyament de piano. 



ELS nEnS EnS PRESEnTEn… L’OCGr
LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
diumenge 23 de gener, a les 12 H
sala gran

durada aprox.: 1 hora
orquestra de cambra de granollers
Jordi andújar, actor
marc rosich, direcció escènica i dramatúrgia
elisenda carrasco, direcció artística
amb la col·laboració dels alumnes de primària 
de l’escola lledoner de granollers
concert familiar recomanat a partir de 6 anys

Taller infantil Vine a descobrir els sons de la natura!, a la Sala Oberta del teatre, a les 11 h
 
de nou l’orquestra de cambra de granollers 
presenta un concert per a públic infantil amb la 
col·laboració d’una escola de la ciutat. el projec-
te “els nens ens presenten…” ha esdevingut 
un punt de referència a la ciutat i és un orgull 
per a tots nosaltres.

en aquesta ocasió, els nens i nenes de l’escola 
lledoner de granollers, ens aproparan a les 
diferents sensacions provocades per les esta-
cions: la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern. 

concert patrocinat per:



LES QUATRE ESTACIOnS DE VIVALDI
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
diumenge 23 de gener, a les 19 H
sala gran
 
durada aprox.: 1 hora i 30 minuts 
orquestra de cambra de granollers
idea original: arts cambra
Jordi andújar, actor
sergi alpiste, violí solista
cristian benito, concertino – director
marc rosich, dramatúrgia i direcció escènica

Les quatre estacions és el que es podria 
anomenar música descriptiva, programàtica, 
música ideada per tal de descriure les diferents 
sensacions que hom sent a cadascuna de 
les estacions i per tal d’apropar-nos als seus 
protagonistes: els ocells, les tempestes, els 
vents... al cap i a la fi, la natura. 

amb aquest objectiu i perquè el públic de 
l’època pogués seguir tot el que succeïa a 
cadascuna de les estacions, Vivaldi va escriure 
quatre sonets que acompanyen tota la partitura 
i descriuen punt per punt tot el que passa per la 
música. en aquesta ocasió, els poemes traduïts 
al català seran presentats de la mà de l’actor 
Jordi andújar. el personatge, en funcions de 
rapsode, també ens delitarà amb fragments 
d’altres poemes que ens parlen del món a on 
ens transporta la partitura. 



WAGnER: HI HA VIDA MÉS EnLLÀ DE LA MORT D’ISOLDA!
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS 
ROSA MATEU
diumenge 20 de Febrer, a les 19 H
sala gran

Kammersymphonie n. 1 op. 9  a. scHönberg
Gurrelieder: Lied der Waldtaube a. scHönberg 
(versió de cambra) 
arranjament d’orquestra de cambra del compositor (1922)
Wesendonck Lieder, WWV 91 (Tarkmann) r. Wagner
(versió original per a soprano i piano) 
arranjament d’orquestra de cambra d’andreas n. Tarkmann
Der Engel / Stehe still / Im Treibhaus / Schmerzen / Träume
   
durada aprox.: 1 hora i 15 minuts
orquestra de cambra de granollers 
rosa mateu, soprano
Francesc guillén, director

Conferència prèvia sobre el concert amb Miquel Desclot, a les 18 h (Sala Petita)

schönberg va fer un petit tast de la seva im-
mensa obra Gurrelieder, de finals del s.XiX, per 
a conjunt de cambra i soprano solista. aquesta 
versió d’una de les cançons s’interpretarà con-
juntament amb la seva Simfonia de Cambra n. 
1 op. 9. Wagner, el gran guru del post romanti-
cisme, tanca el programa amb les cançons que 
s’interpretaran de l’obra Wesendonck. rosa 
mateu acompanyarà l’ocgr en aquest concert, 
després d’haver-ho fet magistralment fa dues 
temporades. 



DE LA IL·LUSTRACIó AL ROMAnTICISME
QUARTET QVIXOTE 
CICLE L’  UN? L’  ALTRE? O TOTS DOS!
diVendres 25 de Febrer, a les 19 i a les 20 H
sala peTiTa

sessió de les 19 h: 30 minuts
sessió de les 20 h: 45 minuts

quartet qvixote:   
daniel cubero, violí
maria sanz, violí
mariona oliu, viola
amat santacana, violoncel

el quartet qvixote – primer premi als 
concursos “montserrat alvareda” 2008 i 
“Josep mirabent i magrants” 2007, neix l’any 
2006 amb l’ànim d’explorar el repertori per 
a quartet de corda. els seus components es 
troben després d’un llarg període d’estudis 
a diferents centres de prestigi internacional. 
des dels seus inicis han rebut lliçons del 
quartet casals i el 2008 entren a formar part de 
l’european chamber music academy (ecma) 
on es formen amb músics de reconegut 
prestigi. ben aviat es revelen com un dels 
quartets emergents més actius i de major 
projecció d’espanya i a d’altres països. el 
2008 són convidats pel mestre J. a. abreu 
per col·laborar regularment amb el sistema 
d’orquestres Juvenils i infantils de Veneçuela 
impartint classes magistrals i concerts a 
diferents ciutats del país. 



VEUS SInGULARS DEL SEGLE XX
MARC OLIU / MIQUEL VILLALBA 
CICLE L’  UN? L’  ALTRE? O TOTS DOS!
diVendres 11 de març, a les 19 i a les 20 H
sala peTiTa

sessió de les 19 h: 30 minuts
sessió de les 20 h: 45 minuts

marc oliu, violí
miquel Villalba, piano

marc oliu és un violinista gironí que ha estat 
concertino de la “Joven orquestra nacional de 
españa” i ha format part de la “european union 
youth orchestra”. col·labora periòdicament amb 
l’orquestra de cadaqués des de 2002, amb la 
camerata de la mancha des de 2003 
i és primer violí del quartet arché. És professor 
de violí al conservatori superior de música 
de salamanca. 

miquel Villalba és un pianista format a 
l’escolania de montserrat i al conservatori 
superior de música de barcelona amb antoni 
besses. a més, ha estat aprenent de claude 
Helffer a parís i del mestre belga Frédéric 
gevers. gaudeix de guardons com el “premi 
de l’associació catalana de compositors” 
i el “premi generalitat de catalunya” entre 
d’altres. 



L’ESCOCESA DE MEnDELSSOHn
ORQUESTRA SIMFòNICA CAMERATA XXI
diumenge 27 de març, a les 19 H
sala gran

Pere i el llop  s. proKoFieV
Simfonia núm. 3 Escocesa F. mendelssoHn 

durada aprox.: 1 hora i 15 minuts
orquestra simfònica camerata XXi
Tobias gossmann, direcció
david puertas, narrador
Orquestra convidada

el conte musical més famós de tots els temps 
explica les peripècies de l’intrèpid pere (amb 
veu de violí) que amb l’ajut d’un gat (amb 
veu de clarinet) i d’un ocellet (amb veu de 
flauta) intenten atrapar un malvat llop (amb 
veu de trompa) que s’ha cruspit un ànec (amb 
veu d’oboè). sergei prokofiev va compondre 
aquest exquisida història musical per als nens 
i nenes de moscou l’any 1936. cent anys 
abans, el músic alemany més viatger –Felix 
mendelssohn– havia acabat de compondre 
la Simfonia núm. 3, una obra inspirada en les 
meravelles de la natura que havia descobert 
durant un viatge a escòcia. 



COnCERT DE SETMAnA SAnTA: HAyDn
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
COR DE CAMBRA DE GRANOLLERS
diumenge 10 d’abril, a les 19 H
sala gran

Les set últimes paraules de Crist a la creu F. J. Haydn
obra de músic català del s. XViii a determinar 

durada aprox.: 1 hora i 30 minuts
orquestra de cambra de granollers 
cor de cambra de granollers 
(Josep Vila Jover, direcció)
sergio alapont, director

Presentació prèvia del concert a càrrec de Francesc Guillén, director de l’OCGr, 
a les 18 h (Sala Petita)

el 1786, el bisbe de cadis, va encarregar 
una obra ben original. es tractava de set 
fragments orquestrals que poguessin ajudar 
als feligresos en la meditació que havien de 
fer durant la setmana santa. el 1796, i degut a 
diverses circumstàncies, Haydn va completar 
aquesta obra orquestral afegint-hi el cor i algun 
fragment orquestral més. un gran oratori per a 
la meditació i introspecció més profunda. una 
música sublim del mestre Haydn. 



MÚSICA PER A ARPA I MARIMBA
JOAN MARC PINO / MARIA JESúS ÁVILA 
CICLE L’  UN? L’  ALTRE? O TOTS DOS!
diVendres 29 d’abril, a les 19 i a les 20 H
sala peTiTa

sessió de les 19 h: 30 minuts
sessió de les 20 h: 45 minuts

Joan marc pino, marimba
maria Jesús Ávila, arpa i piano

Joan marc pino va obtenir el títol superior de 
percussió sota la direcció del catedràtic F. X. 
Joaquin i santiago molas. Ha estat premiat na-
cionalment i internacionalment pel palau de la 
música i la deutsche academie entre d’altres. 
Ha participat com a solista en obres de carles 
santos i com a percussionista en orquestres 
professionals com la Würzburger philharmoni-
ker, l’orquestra de cambra de granollers o l’or-
questra del gran Teatre del liceu. actualment 
és professor de l’escola municipal de música 
Josep ruera de granollers i percussionista 
solista de l’obc. 

maria Jesús Ávila s’ha format al conserva-
tori de València i a la Hochschule für musik 
Würzburg (alemanya) on va obtenir el títol 
superior de piano i el meisterklassendiplom 
d’arpa. guardonada en diverses ocasions, ha 
format part de la “Joven orquesta nacional de 
españa” i col·labora amb l’orquestra de rTVe i 
amb l’orquestra del gran Teatre del liceu. 



BARTóK: MÚSICA PER A CORDES, PERCUSSIó I CELESTA
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
JORDI MASó 
diumenge 15 de maig, a les 19 H
sala gran

Langsamer Satz  a. Webern
arranj. per a orquestra de cordes de g. schwarz
Concerto pour deux orchestres à cordes, 
piano et timbales (ou Double Concerto)  b. marTinu 
Música per a cordes, percussió i celesta b. barTÓK 

durada aprox.: 1 hora i 5 minuts
orquestra de cambra de granollers
Jordi masó, piano
Francesc guillén, director titular

Tot ha estat dit sobre la música per a cordes, 
percussió i celesta de bartók. una obra 
mestra, sens dubte, una de les cimeres de 
la música del segle XX. en els mateixos anys 
de composició i com encàrrec del mateix 
mecenes, el suís paul sacher, martinu va 
compondre la seva obra més reeixida, el 
Concert per a dues orquestres de corda, piano 
i timbales. la seva força i la seva dinàmica 
rivalitzen amb l’obra de bartók. 

˚

concert patrocinat per: 

˚



BIG BAnD DE SAnT AnDREU
CICLE L’  UN? L’  ALTRE? O TOTS DOS!
diVendres 20 de maig, a les 19 i a les 20 H
sala gran

sessió de les 19 h: 30 minuts
sessió de les 20 h: 45 minuts

Concert inclòs en el 21è Festival de Jazz de Granollers

la sant andreu Jazz band és la big band més 
jove d’europa formada per músics d’entre 8 i 
18 anys. És una formació nascuda l’any 2006 a 
l’escola municipal de música de sant andreu. 
es van estrenar a l’apartat de Jazz Jove del 
Festival internacional de Jazz de Terrassa i 
l’any 2009 ja van tocar-hi com a una formació 
més dins de la programació. Han enregistrat el 
primer cd i dVd, anomenat Jazzing, en directe 
amb artistes de renom com ignasi Terrassa, 
Josep m. Farrás, dani alonso i ricard gili. 
durant el 2010 han realitzat més de 20 concerts 
en prestigiosos festivals i han estat reconeguts 
per votació popular com a “millor nova 
proposta” als premis Jazz 2009 organitzats 
pel grup enderrock. 



EL BARBER DE SEVILLA
GIOAChINO ROSSINI 
diumenge 22 de maig, a les 19 H
sala gran

durada aprox.: 3 hores i 30 minuts
cicle d’òpera a catalunya
cor amics de l’òpera de sabadell
orquestra simfònica del Vallès

Presentació prèvia de l’òpera a càrrec de Marc Heilbron, a les 18 h (Sala Petita)

sevilla, finals del segle XVii. rosina, una noia 
bella i orfe es troba privada de la seva llibertat. 
el seu tutor, la té tancada a casa i només la 
deixa anar a missa, amb l’esperança de casar-
s’hi algun dia. ella, però, està enamorada d’un 
jove compte que farà tot allò que estigui en els 
seves mans per acostar-s’hi i casar-se amb ella. 
Tot gràcies a l’ajuda del barber de can Fígaro, 
el mateix que va inspirar Les noces de Fígaro, 
cèlebre òpera de Wolfgang amadeus mozart.

El barber de Sevilla, de gioachino rossini ha 
perdurat en el temps com una de les obres 
més exitoses de la història de l’òpera. l’autor 
va escriure-la en un temps rècord de menys de 
dos mesos i va estrenar-la al Teatre argentina 
de roma, el 20 de febrer de 1816. 



COBLA SAnT jORDI
CONCERT FINAL DE LA SARDANA DE L’  ANy
dissabTe 28 de maig, a les 16.30 i a les 19.30 H
sala gran

durada aprox.: 2 hores (entreacte inclòs) 
cobla sant Jordi
coble marinada
amb la col·laboració d’una formació convidada

el concert està dividit en dues parts. en la 
primera part, que contarà amb l’interpretació 
de les cobles sant Jordi i marinada, es produeix 
l’elecció per votació popular de La Sardana de 
l’Any entre les estrenades durant l’any 2010, 
que des del mes de setembre han superat 
les diferents fases eliminatòries. el concurs 
està organitzat per la Federació sardanista de 
catalunya i arriba aquest any a la seva edició 
número 22.
 
a la segona part, podrem gaudir de l’estrena 
d’un nou espectacle creat per l’ocasió i 
interpretat per la cobla sant Jordi amb una 
formació convidada. 



RETRAnSMISSIOnS 
D’ÒPERES DES DEL 
GRAn TEATRE 
DEL LICEU 
A LA SALA GRAn 
DEL TEATRE AUDITORI 
DE GRAnOLLERS

AnnA BOLEnA
GAETANO DONIZETTI 
DIMECRES 9 DE FEBRER, A LES 20 h
durada aprox.: 3 hores i 15 minuts
repartiment: edita gruberova, 
mariella devia, elina garana, Josep bros i altres
orquestra simfònica i 
cor del gran Teatre del liceu
direcció musical: andriy yurkevych
direcció d’escena: rafel duran

Sessió prèvia Aprèn a gaudir de l’òpera amb 
Marcel Gorgori, a les 19 h a la sala petita

Anna Bolena és una òpera d’estil romàntic – trà-
gic escrita per donizetti i amb llibret de Felice 
romani. es va estrenar el 20 de desembre de 
1830 al Teatro carcano de milà i el 17 d’abril de 
1847 al gran Teatre del liceu. la producció es 
basa en la condemna de mort d’enric Viii d’an-
glaterra a anna bolena. el rei, cansat de la seva 
dona, troba un nou amor, giovanna seymour, i 
traça un pla amb un antic enamorat de la reina 
per poder-la condemnar per infidelitat.



PARSIFAL 
RIChARD WAGNER 
DIMARTS 8 DE MARÇ, A LES 19 h
durada aprox.: 4 hores i 55 minuts
repartiment: Klaus Florian Vogt, anja Kampe, 
alan Held, Hans-peter König i altres
orquestra simfònica i 
cor del gran Teatre del liceu 
cor de cambra del palau de la música catalana
direcció musical: michael boder
direcció d’escena: claus guth

Sessió prèvia Aprèn a gaudir de l’òpera amb 
Marcel Gorgori, a les 18 h a la sala petita

Parsifal és una òpera romàntica, dividida en tres 
actes, de richard Wagner i amb llibret del mateix 
compositor. el festival sacre es basa en els po-
emes de llegendes bretones parisfal i Titurel de 
Wolfram von eschenbach. es va estrenar l’any 
1882 a la Festspielhaus de bayreuth, on van te-
nir la representació en exclusiva durant 30 anys 
fins que, l’any 1913, es va presentar al gran Te-
atre del liceu.

AQUESTA TEMPORADA NO ET PERDIS 
LES SESSIONS PRÈVIES A LES òPERES, 
AMB MARCEL GORGORI.

gorgori, periodista i escriptor català, actualment 
presenta Històries d’òpera a l’emissora catalu-
nya música. Ha presentat “nit d’arts” a TV3 i “en 
clau de vi” al canal 33. És autor d’Aquella nit, a 
l’òpera, Cinc cèntims d’òpera i Paraula d’òpera.

Gran Teatre del Liceu



EMPORTA’T 
L ’ORQUESTRA 
A CASA
Ja podeu adquirir els discs 
compactes de l’orquestra de 
cambra de granollers a les 
taquilles el Teatre auditori 
de granollers.

preu de cada cd: 6 €
www.ocgr.cat



InFORMACIó I PREUS

Abonament de música clàssica i òpera 
(temporada 2010/2011):
Il Rigoletto (31/10/2010)
Anna Bolena – retransmissió des del gran 
Teatre del liceu (09/02/2011)
Wagner: Hi ha vida més enllà de la mort 
d’Isolda! (20/02/2011)
Parsifal – retransmissió des del gran Teatre del 
liceu (08/03/2011)
L’escocesa de Mendelssohn (27/03/2011)
Concert de Setmana Santa: Haydn (10/04/2011)
El barber de Sevilla (22/05/2011)
preu abonament: 100 € per persona

Preus entrades:
òpera: 50 €
concert Cobla Sant Jordi: 22€€
concert orquestra: 16 €
cicle L’un? L’altre? O tots dos!: 
3 € la 1a part i 5 € la 2a part.
òpera retransmesa des del gran Teatre 
del liceu: 3 €

Venda exclusiva d’abonaments:
dimecres 22, dijous 23 i divendres 24 de 
setembre, de 10 a 13 h i de 17.30 a 20.30 h

Venda d’entrades i abonaments:
a partir del 29 de setembre es vendran 
entrades i abonaments en l’horari habitual 
de taquilles (dimecres, dijous i divendres 
de 17.30 a 20.30 h)

Venda al Servei de Telentrada de Caixa 
Catalunya:
www.telentrada.com i 902 10 12 12

Més informació:
Teatre auditori de granollers
c/ de Torras i bages, 50
08401 granollers
Tel. 93 840 51 21
Fax 93 840 51 22
www.teatreauditoridegranollers.cat 
bustia@teatreauditori.granollers.cat 



ORGAnITZACIó I PROMOCIó:

PATROCInADORS DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRAnOLLERS:

AMB EL SUPORT DE:


