29 de juny de 2013, 21h
Només per a uns quants?

Organitza

II TEMPORADA
DE MÚSICA CLÀSSICA
A L’ESPAI L’AMISTAT
Amb el suport de

Sara Blanch, soprano
Maribel Ortega, soprano
Josep Fadó, tenor
Xavier Aguilar, Baríton
Cor SIMFONOVA
Orquestra SIMFONOVA
Daniel Antolí i Plaza, director
Marcel Gorgori, guió i conducció
Espectacle simfònic-coral. El públic, de la ma del
periodista i comunicador Marcel Gorgori, anirà
reconeixent fragments d’òperes que ens acompanyen
en la nostra activitat diària: al carrer, al futbol, al
cinema. Fins i tot als anuncis de la televisió.
A l’escenari un gran cor amb 70 cantaires, 4 cantants
solistes i una orquestra simfònica amb 60 músics.
Marcel Gorgori amb imatges, projeccions i sons
donarà el fil conductor de tot l’espectacle.
Preu entrades: 20€ i 18€ anticipada

Informació i venda d’entrades per internet a:
www.espailamistat.cat
Venda d’entrades
a la taquilla de l’Espai Amistat
dilluns i dijous de 18.00 a 21.00 h
i 1 hora abans de cada concert.
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Premià de Mar

Us volem presentar la II Temporada de Música
Clàssica de l’Amistat que neix amb l’objectiu de
consolidar i ampliar el públic que assistí l’any
passat als concerts de l’any passat. Mantenim
la qualitat musical, l’amenitat, la didàctica i
l’eclecticisme tant en el format com en el
contingut i volem a més explotar els mitjans
escènics que ens permet la Sala Gran de
l’Amistat.
En aquesta temporada hi participaran músics
locals: els directors Daniel Antoli (Coral
l’Amistat i Simfonova) i
Tobias Gossmann.
(Camerata XXI) i els instrumentistes Octavi
Martínez (violí) i Elisabet Roma (guitarra).
Ambla participació també de l’Ensemble
Diapasó dirigit per Domènec Gonzàlez de la
Rubia.
Com a presentadors comptarem amb Joan
Vives, Marcel Gorgori i David Puertas.
Us hi esperem
Coral l’Amistat

8 de novembre de 2013, 21.00 h
1600-1900: tres segles de bona música

Quintet de solistes de l’orquestra Camerata XXI
David Puertas, narrador

Octavi Martínez Bartolomé, violí
Joan Vives, presentador

En aquest concert tenim l’ocasió de repassar
obres indiscutibles del repertori europeu des
del segle XVII fins al segle XX: 300 anys de
música

S’interpretaran obres de Bach, Paganini, Ysaÿe

Preu entrades: 15,50€ i 13,50€ anticipada

Preu entrades: 11€ i 9€ anticipada

21 de desembre de 2013, 21.00 h
Què sentiu quan cantem?

Estela Barrientos (veu) i Ensemble Diapasó
Joan Vives, presentador

Coral l’Amistat dirigida per Daniel Antolí

Un concert amb cançons de Garcia Lorca,
Manuel de Falla i Sarasate, cançons de
compositors catalans i obres de Piazolla
Preu entrades: 15,50€ i 13,50€ anticipada

30 de març de 2014, 12.00h
Octavi Martínez recital de violí

9 de maig de 2014, 21.00 h
Música del s. XX per a flauta travessera i guitarra

Oriol Rigau, flauta travessera
Elisabeth Roma, guitarra
Joan Vives, presentador
Duet estable des dels anys 90, que ha consolidat
un extens repertori que ha dut per tot el país.

Preu entrades: 11€ i 9€ anticipada

Preu entrades: 11€ i 9€ anticipada

