
QUOTES I AVANTATGES AMICS DEL LICEU 2016

AMIC
AMIC 

JOVE

AMIC 

ASSOCIAT

AMIC 

PREFERENT

AMIC 

BENEFECTOR

Quota anual
80 € 40 €

200€

(80€ + 120€)

500€

(80€ + 420€)

800€

(80€ + 720€)

Quota doble (matrimonis i germans) 360€ (-10%) 880€ (-12%) 1.360€ (-15%)

Fraccionament quotes fins a 2 fins a 4 fins a 10

EDICIONS

Llibre Temporada d'òpera 

Enviament bimensual revista Obertura

DVD de l'any

Gratuïtat en les publicacions extraordinàries d'Amics del Liceu

ASSAJOS

Una entrada a l'assaig exclusiu Amics del Liceu

1 entrada assaig exclusiu AL+ 1 entrada a un segon assaig  o 2 entrades assaig excluisiu AL *

2 entrades assaig exclusiu AL + 1 entrada a un segon assaig o 3 entrades assaig exclusiu AL

2 entrades assaig exclusiu AL + 2 entrades a un segon assaig o 4 entrades assaig exclusiu AL

LOCALITATS

2 invitacions pel concert final del Concurs Viñas

2 invitacions per l'estrena d'un títol de la temporada

COMPRA I PROMOCIONS

Venda preferent (48h abans del públic general)

48h preferència en la venda preferent

Preferència d'accés al seient secret abans que s'anuncii a la web

Opció a descomptes puntuals per espectacles del Teatre

ACTIVITATS

Preferència i gratuïtat en l'assistència a activitats**

Descompte en les activitats de pagament (cursos, tertúlies-concert, etc.)
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Fraccionament quotes fins a 2 fins a 4 fins a 10

VIATGES

5% addicional per l'acompanyant (quota anual inclosa)

Acompanyant al mateix preu

Gestió personalitzada d'entrades a l'estranger

ACTES

Invitació a l'acte anual d'agraïment

Invitació a l'acte de donació del xec de micromecenatge

Còctel d'estrena de la temporada

Invitació a actes singulars de mecenatge durant la temporada

Visita exclusiva a camerinos (d'acord amb el teatre)

AGRAÏMENTS

Inserció del nom al programa de mà d'una funció dedicada al micromecenatge

Inserció del nom a la pàgina de mecenatge del programa de la temporada del Liceu

Inserció del nom al plafó del vestíbul de Sant Pau

ALTRES

5O% descompte soci i acompanyant a la visita guiada general al Teatre

Descomptes ja existents en altres institucions (TNC, Palau, L'Auditori, festivals d'estiu, etc.)

Avantatges fiscals - Emissió del certificat de donació

* L'acompanyant ha de ser un jove fins 30 anys.

**Conferències, projeccions i diàlegs


