
BUSOS OPERÍSTICS AMICS-GIRONA per la TEMPORADA 2017-18 al LICEU 

..Funcions restants de novembre a juliol.. 

 

 

 

 

 

       A destacar Títol Data 
Preu (entrada 

 + viatge) 
Artistes destacats que 

veurem [ ♠ = de Primo cartello] 

       

Bros i Evangelisti 

El tenor 
català de 

referència 
en 

l’actualitat 

Josep Bros: 
25 anys del 
seu debut 
RECITAL 

Amb Marco 
Evengelisti al 

piano 

Diumenge 
 .26-XI. , 

 
(sortida de Girona 
a les 15 h. Inici del 
recital a les 17 h). 
Si no hi ha prou 
gent, s’agafaria 

tren MD 

ENTRADES DE 
PLATEA O 

EQUIVALENT 

65 €  
(Socis 

  60 €) 
 

 

Totalment 
agradable. Amb 

l’ària d’Una 
furtiva lagrima 

L’elisir 
d’amore 

de 
DONIZETTI 

Divendres 
 .12-I. -2018 

 
(sortida de Girona 
a les 17,15 h. Inici 
òpera a les 20 h) 

100 €  

(Socis  

 95 €) 
 

- Jessica Pratt   
- Pavol Breslik 
 
Escenografia de 
Mario Gas 

 

 

 

Verisme i 
Revolució 
francesa: 

conflictes i 
sentiments 

Andrea 
Chénier 

de 
GIORDANO 

Diumenge 
 .18-III. 

(sortida de Girona 
a les 14,30h. Inici 
òpera a les 17h) 

110 €  
(Socis  

105 €) 

♠ Carlos Álvarez i 
 ♠ Sondra 
Radvanovsky  
 
 

 

 

 

Una gran del 
belcantisme. De 

les preferides dels 
gironins del s XIX 

La 
Favorite 

de 
DONIZETTI 

Diumenge 
 .8-VII. 

(sortida de Girona 
a les 14,30h. Inici 
òpera a les 17h) 

100 € 
(Socis  

 95 €) 

- Clémentine  
Margaine  
♠ Michel Spyres    

 

 
 

S’organitzen busos des de Girona, oberts a tothom, per anar en grup al Liceu. El bus ens deixa a la porta del 

teatre. Per les funcions que comencen a les 17h, els busos sortiran a les 14:30, i per les de les 20h, els busos 

sortiran a les 17:15h. Per a tenir plaça cal demanar-la prèviament mentre hi hagi entrada. 

      S’ha obtingut del liceu que totes les entrades tenen aplicat descomptes que van del 37 al 42% en 

comparació al cost de P.V.P. Per els socis d’Amics de l’Òpera de Girona hi ha un descompte de 5€ en totes 

les entrades que adquireixin. 

INSTRUCCIONS PER A FER RESERVES 

Les persones interessades han de fer les reserves, a partir de la data que vulguin, al correu:  

operagironabus@gmail.com 

 Posteriorment es rebrà un correu de resposta indicant si queden entrades i donant les dades i terminis per 

a realitzar l’ingrés corresponent en el compte de l’Associació d’Amics de l’Òpera.  

 

      Per a més informació Tel 678 69 72 11. 

mailto:operagironabus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=byiUGHeukXw
https://www.youtube.com/watch?v=AHgh-GR3YPo
https://www.youtube.com/watch?v=5FVOZHxdjCQ
https://www.youtube.com/watch?v=B8eyB65TyVc
https://www.youtube.com/watch?v=g0sgC2uMI8E
https://www.youtube.com/watch?v=l3Hp_e5Wb-s

