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QUI

13

No
gener

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Bus a Sabadell a veure la Butterfly: us hi
podeu apuntar fins el 15 de gener.
Serè el segon bus operístic per anar a veure òperes en
directe, de manera oberta als/les interessats/des
..Al nostre web..

Assemblea i sopar dels Amics
Amb concert líric i nadalenc
..Al nostre web..

Descripció i valoracions sobre el primer
bus operístic dels Amics: Liceu
A veure la Lucia de Lammermoor, amb el Flórez
..Al nostre web.. ..Valoracions, al nostre web..

Una nova modalitat de trobades entre
afeccionats a l’òpera gironins: les Tertúlies
Les tres primeres pel primer trimestre del 2016
..Al nostre web..

A la venda l’única òpera en directe a
Girona: Otello
Serà al Municipal, el 28-II-2016. Amb presentació, una
hora abans pels Amics de Girona
..Al nostre web..

Un cicle de 4 xerrades d’òpera, amb la
seducció de fil conductor
El mes d’abril del 2016, a la Fontana d’Or de Girona: Orfeu
de Monteverdi, Lulu de Berg, Don Giovanni de Mozart i
Carmen de Bizet. Ja a la venda. Amb Bernat Dedéu
..Al web..

ACTIVITATS
2-I
(21 h.)

03-I
(19 h.)

Concert d’any nou a Celrà:
Cor Gospel Girona i Yes The Music!
A l’Ateneu de Celrà
..Al web..

Celrà

Nadales barroques de la Catedral de
Girona. Pel grup Música Antiga.
A La Mercè de Girona. Espectacle gratuït.
..Al web..

Girona

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Ernani, de Verdi
12-I

CINEMA: Ocine de Girona, (20,15 h.)
..Al nostre web..

Girona

La novena simfonia de Beethoven, Coral
15, 16
i 17 -I

16 –I
(10,30 a
13,30 h.)

En tres dies diferents a l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Mozart, Cervantes i “El Curiós
impertinent”, relacionat amb “Cosi
fan Tutte” de de Mozart
Xerrada de Rafael Esteve a la Bib. C Rahola
..Al web..

Girona

Otello, òpera de
Verdi
21-I al
7 -II

23 –I
(20h.)

23-I
(10,30h)

24-I
(19h.)

Al Liceu de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Beethoven: cant i la simfonia n 7
Amb recitat de l’actor John Malkovich
Al Liceu de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Xerrada sobre L’oratori de Haydn La
creació Curs i conferència de Rafael Esteve a
l’Ateneu de Banyoles
..Al web..

Banyoles

Missa en do menor, de Mozart.
Amb direcció de John Eliot Gardiner
A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Primera Tertúlia operística dels amics:
Comencem pels orígens de l’òpera.
28-I
(19h.)

Petita presentació i debat, animat per l’afeccionat
Miquel Ricart. Al Centre Cívic Barri vell de Girona
..Al nostre web..

30–I

L’òpera “Falstaff” en la versió d’Antonio
Salieri. Conferència de Rafael Esteve

(10,30 a
13,30 h.)

30-I
(18h.)

a la biblioteca Carles Rahola de Girona
..Al web..

Girona

Girona

Òpera comentada i projectada a Rupià
Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc
..Al web..

Rupià

Calendari allargat

Al·legoria de les tertúlies operístiques a partir d’un dibuix de Nuno Duarte referit a uns tertulaians de Lisboa.

