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“TEMPUS FUGIT”. El temps s’escapa, no es deté
ni s’espera. Va passant sense fer soroll i sense que
ens n'adonem. La feina del dia a dia ens condueix
per la vida sense parar-nos, de tant en tant, per
saber on som i què fem o volem fer. De sobte, una
circumstància qualsevol fa que ens aturem i mirem
enrere. Llavors és el moment de fer balanç i
aprendre, reflexionar i pensar.
A Amics del Liceu ens ha arribat l’hora de parar-
nos una mica i pensar, amb motiu del relleu dels
membres de la Junta que hi érem des de fa temps.
Estem contents. Han estat anys d'alegries i
trasbalsos, però sobretot, de feina feta amb il·lusió
i amb el convenciment que ajudàvem a fer més
gran i més conegut el Gran Teatre del Liceu i
l'òpera, que és el nostre objectiu més primordial.
S’obre ara una nova etapa en la qual el nou equip
té molts motius per treballar i moltes noves
propostes. Els primers 25 anys han estat de
consolidació de la nostra Associació. Ara vénen els
anys de maduresa i noves activitats. Tots hi som
cridats a col·laborar i gaudir-ne i això és molt
il·lusionant.
Volem agrair a tothom el seu ajut a la nostra tasca
d’aquests anys, especialment a les nostres dues
col·laboradores, Isabel Bassas i Anna Casa, que
des de les oficines de l'Associació mantenen ben
atesos els nostres socis i fan possible el
desenvolupament impecable de les activitats; també
als voluntaris específics per a les visites guiades al
Gran Teatre i les col·laboracions en feines puntuals
de cada moment; als entusiastes organitzadors de
les projeccions de preparació de les òperes i també
als representants del Gran Teatre del Liceu, del
Cercle del Liceu, de la Societat del Gran Teatre
del Liceu i del Conservatori del Liceu que ens han
acompanyat sempre fent possible les nostres
activitats. Finalment volem donar les gràcies
especialment a tots el socis que, amb el seu suport
i la seva participació fan possible, any rere any, la
nostra vida i els nostres passos endavant.
Moltes gràcies a tothom.
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LA TEMPORADA DEL MET DE NOVA YORK ALS CINEMES YELMO

Actualitat

EXPOSICIÓ FESTIVAL DE PERALADA EN DANSA

Els cinemes Yelmo han renovat el
seu acord amb el Metropolitan de
Nova York i la temporada 2014-2015
retransmetran novament en directe
els títols de la seva temporada
operística.

N O M E N AM E N T  D E  L A  N O VA  J U N TA  D I R E C T I VA PORGY & BESS AL GRAN TEATRE DEL LICEU

A principi d'aquest any ens alegrà saber que
el Liceu havia afegit un annex en majúscules
a la temporada d ’enguany amb la
representació de Porgy and Bess de George
Gershwin, òpera del repertori americà

...  sicut nubes, quasi naves, velut umbra. Com els núvols, les naus
i les ombres, el temps vola. Tempus fugit, diuen els nostres
benvolguts antecessors i, per a nosaltres, arriba el moment d'agafar
el relleu. En època de retallades volem créixer, i creiem que s'ha
de difondre i impulsar el que fa que la música, l'òpera, avanci.
L'art, la cultura, és un dret i no hem de retrocedir, perdre o
minimitzar tot allò que ens fa guanyar com a persones i com a
societat. Al costat del Gran Teatre del Liceu, com és la nostra
funció, comencem una nova singladura amb el pòsit d'aquest
vint-i-cinc anys i amb un horitzó sense núvols ni ombres.

No és moment de fer declaració d'intencions, ja ho vam expressar
en el nostre 'programa electoral', sinó d'agrair a l'equip que ens
ha precedit, aquests anys d'encerts i de generosa dedicació. Volem
donar les gràcies als que ens van votar i enviar una afectuosa
salutació a tots els socis. Ja vindran altres moments de veure'ns,
de trobar-nos... Ars longa, vita brevis.

Junta Directiva d'Amics del Liceu

que fa un retrat de la societat afroamericana dels anys 30 en la
qual sonen melodies de jazz, blues i gospel de clara referència a
aquesta cultura.
El proper mes de juliol podran escoltar, doncs, l’autèntica versió
original de l’ària Summertime -que Louis Amstrong i Ella Fitzgerald
popularitzaren arreu del món- en una producció de la Cape Town
Opera Company que ha recollit grans elogis de crítica i públic.

De l'11 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu
Venda d'entrada a www.liceubarcelona.cat i a la taquilla del Liceu

El Festival Castell de Peralada
celebra 30 anys de dansa a
Peralada amb una exposició
que aplega 42 fotografies de
Josep Aznar que mostren els
espectacles, les companyies,
els coreògrafs i els ballarins

Fins al 28 de juliol. Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107)
Horari: de dill. a diss. de 10h a 20h; dg. de 10h a 14h

més representatius que han passat per l’escenari de Peralada.
Comissariada pel mateix fotògraf i per Laia Tous -coordinadora
general del Festival-, l’exposició també compta amb un text
introductori de Joaquim Noguero, crític de dansa de La Vanguardia,
i un recull de declaracions que els ballarins Ángel Corella, Julio
Bocca, Sara Baras, María Pagés i el coreògraf dels Ballets de
Monte-Carlo, Jean Christophe Maillot, han escrit per a aquesta
ocasió. També s’acompanya d’un audiovisual amb fragments  dels
espectacles de dansa dels darrers anys.

Després del seu pas pel Palau Robert, l’exposició es presentarà a
la Sala Municipal d’Exposicions de la Ciutadella de Roses entre
l’1 i el 31 d’agost.

La temporada començarà el proper 11 d'octubre amb la
retransmissió de Macbeth, de Giuseppe Verdi,  protagonitzada
per Zeljko Lucic i Anna Netrebko, sota la batuta del mestre Fabio
Luisi.

Venda d'entrades a www.yelmocines.es i a les taquilles del cinema
on, presentant el carnet de soci d'Amics del Liceu, podran obtenir
un descompte.

El passat dimecres 14 de maig, l’Associació celebrà l’Assemblea
General Ordinària i Extraordinària en la qual foren escollits els
deu nous membres de la Junta Directiva per al proper període
2014-2018.
Encapçalada per Ramon Bassas, la nova Junta Directiva la
componen persones vinculades al Liceu, la cultura i la comunicació
i totes elles grans amants de l’òpera i assidus al Liceu. Aquesta
la formen:

Ramon Bassas Portús, president
Jaume Graell Massana, vicepresident
Manel Bertran Mariné, tresorer
Mariana Sarrias Bandrés, secretària
Aurora Aguyé Ros, vocal
Carlos Garcés Gómez de Aranda, vocal
Maria Gorgues Capdevila, vocal
Tomàs Llusera Fortuny, vocal
Antoni Torvà Jordan, vocal
Aina Vega Rofes, vocal

A. Bofill
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Agenda d'activitats
PROJECCIÓ

A l'entorn de Suor Angelica
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, entrada pel carrer Sant Pau

DILLUNS
DIA 16 DE JUNY
A LES 19.30H

CONFERÈNCIA

Cicle: Temporada d'òpera 2013-2014
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, entrada pel carrer Sant Pau 

DIMARTS
DIA 17 DE JUNY
A LES 19.30H

IL PRIGIONIERO
de Luiggi Dallapiccola

SUOR ANGELICA
de Giacomo Puccini

A càrrec de Javier Pérez Senz,
periodistr i crític musical d'El País i
de Radio Clásica

Entrada lliure

En ocas ió  de  l e s  p roperes
representacions de Suor Angelica al
Gran Teatre del Liceu, el Grup Verdi
d’Amics del Liceu ha organitzat una
projecció de diversos fragments de la
trilogia Il trittico -de la qual Suor
Angelica forma part, juntament amb
Gianni Schicci i Il tabarro- per
comparar diferents posades en escena
representades arreu del món i
aprofundir en la importància de la
direcció d'escena, la direcció musical
i la interpretació vocal.

L'audiovisual inclourà versions provinents de la Royal Opera
House, l’Arena de Verona, l'Òpera de París, el Teatro alla Scala
o el Gran Teatre del Liceu, entre d'altres.

Entrada lliure

NOTA: els recordem que, des del passat mes de maig, l'entrada a les
activitats de l'Associació que tenen lloc a la Sala del Cor i la Sala de
l'Orquestra es realitza pel vestíbul del carrer Sant Pau, núm. 7

Assaigs generals
Il prigioniero / Suor Angelica
Dijous 19 de juny
Dia per trucar* 18 de juny

*Indicat per a aquells socis que prèviament hagin realitzat la seva
sol·licitud i als quals l’associació hagi confirmat la possibilitat
d’assistència. També indicat per a aquells socis que vulguin
apuntar-se a la llista d'espera.
L’associació no es fa responsable dels possibles canvis o
anul·lacions de les dates anunciades en aquest llistat.

CONFERÈNCIA

Cicle: Temporada d'òpera 2013-2014
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, entrada pel carrer Sant Pau 

DIMECRES
DIA 9 DE JULIOL
A LES 19.30H

PORGY & BESS
de George Gershwin

A càrrec de Xavier Cester, crític musical
del diari Ara i de Catalunya Música

Entrada lliure

Informem als nostres socis que en el primer butlletí de la temporada

2014-2015 inclourem les dates previstes per als assajos i la butlleta

per tal que ens facin arribar les seves preferències.

L’assistència als assaigs generals funcionarà com en anteriors

temporades. Atès que el nombre d’entrades disponibles per cada

assaig acostuma a ser inferior al nombre de socis que el sol·liciten,

l’adjudicació de les invitacions es farà per sorteig, entre els socis

que prèviament hagin fet la sol·licitud dins el termini establert.

A. Bofill
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FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES
del 12 de juny al 10 de juliol

La segona edició del Festival Jardins
de Pedralbes ens promet passar bones
vetl lades d ’est iu a la  f resca
acompanyats de noms consagrats de
la música nacional i internacional,
com Tom Jones, Raphael o Carla
Bruni, i joves talents que tot just

Descomptes en festivals d'estiu

10% de descompte en tots els espectacles

despunten com Russian Red, John Newman o Buika.
El Festival tampoc deixa de banda la música clàssica amb un
concert inaugural de Zubin Mehta dirigint l’Orquestra del
Maggio Musicale Fiorentino que interpretarà l'obertura de La
forza del destino i simfonies de Beethoven.

Els socis d’Amics del Liceu poden adquirir les seves entrades a
www.festivalpedralbes.com/entradas introduïnt l’identificador
LICEU14.

SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL
del 10 de juliol al 31 d'agost

Ara fa 12 anys el Grup Mas i Mas
impulsà un nou festival de jazz per tal
de mantenir viu el caliu cultural del
mes d’agost barceloní. Amb els anys
el festival ha crescut i madurat i avui
té lloc a vuit espais diferents de la
ciutat i engloba cicles de jazz, flamenc,
funk, soul i clàssica.

del 20% al 40% de descompte en els cicles de clàssica i jazz

Els socis d’Amics del Liceu gaudiran de descomptes en els cicles
de Clàssica que té lloc al Museu d’Història de Barcelona així
com als de jazz que es donen cita a la sala Jamboree.

Poden adquirir les seves entrades amb descompte a través d’aquest
link:
Cicle de Clàssica: https://www.codetickets.com/fundacio-
masimas/ca/amics-del-liceu
Cicle de Jazz: https://www.codetickets.com/jamboree/ca/amics-
del-liceu

SCHUBERTÍADA DE VILABERTRAN
del 16 d'agost al 7 de setembre

Un estiu més arriba a la canònica de
Santa Maria de Vilabertran el certamen
dedicat al compositor Franz Schubert.
A la cita d’enguany destaquen els grans
cicles de Lieder de compositors com
Schumann, Brahms, Mahler, Zemlinsky,
Beethoven, o Toldrà, entre d’altres. El
festival comptarà amb la presència de
noms consagrats internacionalment, així
com d’altres promeses menys conegudes
a qui el festival vol impulsar en la seva
projecció.

10% de descompte en tots els espectacles*

Poden comprar un màxim de 2 entrades per localitat a la web
http://ca.schubertiadavilabertran.cat/ on, un cop seleccionada
la compra, trobaran el descompte d’Amics del Liceu i hauran
d’introduir el codi AL100.
IMPORTANT: Serà imprescindible presentar el carnet de soci d’Amics
del Liceu a l’hora d’accedir el recinte de concerts.

*excepte per als tres concerts a càrrec de Matthias Goerne i Alexander
Schmalcz

FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
de l'11 de juliol al 16 d'agost

Una altra cita imperdible de
l'estiu que porta grans figures
del panorama líric internacional
així com nous i consagrats

10% de descompte en tots els espectacles

talents del nostre país en un entorn immillorable és el Festival
de Peralada. Pitor Beczala, Jonas Kaufmann, Eva-Maria
Westbroek i Amborgio Mestri –aquests darrers protagonitzant
Andréa Chenier– encapçalen un cartell de luxe en el qual també
hi haurà lloc per a la dansa amb l'English National Opera Ballet
i Sara Baras al capdavant.

Per fer la compra de les seves entrades amb descompte poden
posar-se en contacte amb la secretaria de l’Associació
(isabel@amicsliceu.com o 93.3177378)

Avantatges
· 10% de descompte per a totes les sessions excepte
les del dia de l'espectador
(màxim 2 localitats per representació)

· 10% de descompte per a totes les sessions.
(màxim 2 localitats per representació)

Preus especials per alguns concerts dels diversos
cicles (màxim 2 localitats per representació)

Preus especials per a les retransmissions
operístiques



Dissabte dia 26 i diumenge dia 27 de juliol de 2014

Hotel Torre Mirona****

Preu de la sortida:
(inclou: trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera en la zona
escollida, visita a Peratallada, dinar diumenge, dossier de viatge i acompanyant).

En entrades de platea En entrades de zona B
En habitació doble:          385 € En habitació doble:          320 €
En habitació individual:  440 € En habitació individual:  375 €

NOTA: Per altres zones, poden consultar amb l'Associació.

FESTIVAL DE PERALADA
26 i 27 DE JULIOL

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 15-20 persones (places limitades)
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en el moment de fer la inscripció
- Les anul·lacions s’hauran de fer per escrit. Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec del soci (import de les entrades, hotel, bitllets i penalitzacions)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- Viatge organitzat en col·laboració amb Barceló Viatges
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge
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Viatges

Com ja és tradició en els últims anys, Amics del Liceu els proposa una sortida de cap de
setmana a la cita operística de l’estiu per excel·lència: el Festival de Peralada, que compta,
com és habitual, amb destacades figures del panorama líric internacional. En aquesta ocasió
assistirem a la representació d’Andrea Chénier amb un repartiment de prestigi que hem tingut
ocasió d'escoltar a l’escenari del Liceu. El tenor argentí Marcelo Álvarez, el baríton Ambrogio
Maestri –que fa pocs mesos vam poder veure en el rol de Scarpia a Tosca– i la soprano Eva-
Maria Westbroek, a qui ara podrem veure com a Sieglinde (La valquíria), encapçalen una
producció dirigida musicalment pel mestre Marco Armiliato i signada pel jove director
d’escena Alfonso Romero.

Per completar el programa, diumenge 27 de juliol es farà una visita guiada a la vila de
Peratallada, un dels pobles més bells i emblemàtics del Baix Empordà així com un dels nuclis
medievals més importants del nostre país. Seguidament, ens traslladarem a la petita població
de Madremanya, emplaçada al massís de les Gavarres, on es dinarà al Restaurant La Plaça.

Dissabte dia 26 de juliol a les 22h - Auditori Jardins del Castell

Andrea Chénier d'Umberto Giordano

Intèrprets: Marcelo Álvarez, Eva-Maria Westbroek, Ambrogio

Maestri, Mireia Pintó, Francisco Vas, Vicenç Esteve Madrid,

Nuria Lorenzo, Àlex Sanmartí

Direcció musical: Marco Armiliato

Direcció d'escena: Alfonso Romero

Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu

CINEMES CINESA

Dimarts 17 de juny a les 19.30h
La traviata de G. Verdi
En directe des de l'Opéra de Paris

Dimecres 18 de juny a les 19.30h
Concert de la Filharmònica de Berlín
En directe des de la seu de la Filharmònica de Berlín

Dimarts 24 de juny a les 19.45h
Manon Lescaut de G. Puccini
En directe des de la ROH - Covent Garden de Londres

Dijous 17 de juliol a les 21.30h
Cavalleria rusticana de P. Mascagni i Pagliacci de R. Leoncavallo
En directe des del Teatro Antico de Taormina

Òpera al cinema

CINEMES GIRONA

Dimarts 17 de juny a les 19.30h
La traviata de G. Verdi
En directe des de l'Opéra de Paris

CINEMES GRUP BALAÑÀ

Dimarts 17 de juny a les 19.30h
La traviata de G. Verdi
En directe des de l'Opéra de Paris

Dimarts 24 de juny a les 19.45h
Manon Lescaut de G. Puccini
En directe des de la ROH - Covent Garden de Londres

Dijous 17 de juliol a les 21.30h
Cavalleria rusticana de P. Mascagni i Pagliacci de R. Leoncavallo
En directe des del Teatro Antico de Taormina



De dissabte dia 23 a dijous dia 28 d'agost de 2014

Hotel NH Aranzazu****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrades als concerts,
dossier de viatge i assegurança).

En habitació doble: 1.075 €
En habitació individual: 1.480 €

SAN SEBASTIÁN
DEL 23 AL 38 D'AGOST DE 2014

Més informació:

Quincena Muscial de San Sebastián
www.quincenamusical.com

Hotel NH Aranzazu
www.nh-hoteles.es

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 20 persones (places limitades). En cas de no arribar al mínim previst, poden canviar les conidicions del viatge.
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en el moment de fer la inscripció
- Les anul·lacions s’hauran de fer per escrit. Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec del soci (import de les entrades, hotel, bitllets i penalitzacions)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- El preu de les taxes d’aeroport i del carburant és susceptible de modificació per part de la companyia aèria
- Viatge organitzat en col·laboració amb Barceló Viatges
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Juny 2014 / pàg. 6

Viatges

El programa d’enguany de la Quincena Musical de San Sebastián portarà a l’Auditori
Kursaal una gran marató de tres concerts amb l’Orquestra Filharmònica de Rotterdam
sota la batuta enèrgica i molt admirada per la crítica del jove director canadenc
Yannick Nezet-Séguin, que el passat 2008 agafà el relleu de l’anterior director Valery
Gergiev.
Obrirà el programa la Simfonia núm. 6 de Mahler, popularment coneguda com “La
tràgica” i de la qual la seva esposa Alma anys més tard digué: “cap obra vingué tan
directament del fons del seu cor com aquesta...”. Després d’un dia de descans,
retornarem amb el Rèquiem de Verdi i les veus de la soprano Camila Nylund –a qui
la temporada passada veiérem al Liceu interpretant Rusalka– i el prometedor tenor
Bryan Hymel. En l’última cita, l’orquestra holandesa oferirà un doble programa format
pel Concert per a piano núm. 1 de Johannes Brahms i Scherezade de Rimsky-Korsakov
basat en el conte de Les mil i una nits.

Dg 24 agost - 20.00h
Auditorio Kursaal

Simfonia no.6 "Tràgica"
G. Mahler

Dm 26 agost - 20.00h
Auditorio Kursaal

Messa da Requiem
G. Verdi

Direcció musical
Yannick Nézet-Séguin

Intèrpets
Camila Nylund
Karen Cargill
Bryan Hymel
Mikhail Petrenko

Dc 27 agost - 20.00h
Auditorio Kursaal

Concert per piano no.1
J. Brahms
Scherezade
Nikolai Rimsky-Korsakov

Direcció musical
Yannick Nézet-Séguin

Piano
Emmanuel Ax

Direcció musical
Yannick Nézet-Séguin



De dimecres dia 10 a diumenge dia 14 de setembre de 2014

Hotel Le Meridien Vienna****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrades a les òperes
i concerts, dossier de viatge, acompanyant i assegurança).

En habitació doble: 1.820 €
En habitació individual: 2.330 €

VIENA i FESTIVAL HAYDN
DEL 10 AL 14 DE SETEMBRE

Més informació:
Wiener Staatsoper

www.wiener-staatsoper.at

Musikverein
www.muzikverein.at

Festival Haydn
www.haydnfestival.at

Hotel Le Meridien Vienna
www.lemeridienvienna.com

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 20 persones (places limitades). En cas de no arribar al mínim previst, poden canviar les condicions del viatge.
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en el moment de fer la inscripció
- Les anul·lacions s’hauran de fer per escrit. Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec del soci (import de les entrades, hotel, bitllets i penalitzacions)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- El preu de les taxes d’aeroport i del carburant és susceptible de modificació per part de la companyia aèria
- Viatge organitzat en col·laboració amb Barceló Viatges
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

DC 10  setembre - 18.30h
Wiener Staatsoper

Rusalka
A. Dvorák

Direcció musical
Tomas Netopil

Direcció d'escena
Steven-Eric Bechtolf

Intèrprets
Kristine Opolais
Piotr Beczala
Janina Baechle

Viena és una ciutat per retornar-hi sovint ja que la varietat en la programació musical
la fan sempre inacabable. Per aquesta ocasió, no deixarem de visitar la Staatsoper,
la gran seu de  l’òpera, per assistir a les representacions de La fanciulla del West,
encapçalada per dues reconegudes veus interpretant els rols principals, Nina Stemme
com a Minnie i José Cura en el rol de Dick Johnson. La seguirà el bonic conte de
fades Rusalka que encarnarà la soprano letona Christine Opolais, acompanyada d’un
dels tenors del moment, Piotr Beczala. El programa vienès es completarà amb un
concert de la Filharmònica de Munic al Musikverein dirigida per Lorin Maazel
amb peces de Shostakowitsch i Strauss.
Posarem el colofó final al viatge amb una sortida d’un dia a la ciutat d’Eisenstadt
–vil·la del compositor Joseph Haydn– per tal d’assistir al festival anual dedicat al
compositor que té lloc al palau barroc d’Esterházy on un concert de peces del mateix
Haydn, Mozart o Salieri posaran punt i final al viatge.
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Viatges

DJ 11 setembre - 19.00h
Wiener Staatsoper

La fanciulla del West
G. Puccini

Direcció musical
Graeme Jenkins

Direcció d’escena
Marco Arturo Marelli

Intèrprets
Nina Stemme
Tomas Konieczny
José Cura

DV 12 setembre - 19.30h
Musikverein

Filharmònica de Munic
Concert

Direcció musical
Lorin Maazel

Programa

R. Strauss:
Concert per a trompa i orquestra
núm. 2

A. Bruckner:
Simfonia núm.3 en re bemoll

DS 13 setembre - 19.30h
Palau Esterhazy d'Eisenstadt

Chamber Orchestra Basel
Concert

Mojca Erdmann, soprano
Sebastian Knauner, piano

Programa
J. Haydn:
Simfonia núm. 68 en Si
bemoll major
Concert per a piano en Re
major

Obres de Mozart i Salieri
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NÚM. 171, JUNY 2014
Fragment de l'article

"Liceu: el fin de la era Matabosch"
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JUNY 2014

RETRANSMISSIONS RÀDIO

9DC

Conferència a l'entorn de Porgy & Bess

19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

Catalunya Música

· DS. 14.06.14 / 19.00h

La incoronazione di Poppea - C. Monteverdi
En directe des del Palais Garnier de París

· DC. 25.06.14 / 20.00h

Il prigioniero / Suor Angelica
L. Dallapiccola / G. Puccini
En directe des del Gran Teatre del Liceu

· DV. 11.07.14 / 22.00h

Gran gala Lírica (P. Beczala - S. Yoncheva)
En directe des del Festival de Peralada

· DM. 05.08.14 / 21.30h

Otello - G. Verdi
En directe des del Festival d'Orange

17DM

Conferència a l'entorn
d'Il prigioniero/Suor Angelica

19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

16DL

Projecció a l'entorn de Suor Angelica

19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

JULIOL 2014

19DJ

Assaig general d'Il prigioniero/Suor Angelica

19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59
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88, 2n

Horari i vacances d'estiu

de l'1 de juliol a l'1 d'agost
l'horari d'atenció serà de 9h a 15h

del 4 al 29 d'agost (ambdós inclosos)
l'Associació serà tancada per vacances


