Benvolguts afeccionats a la nostra temporada d’òpera:
Ens plau adjuntar-vos la programació de la Temporada 2018-2019 corresponent al nostre
XXXVI Festival d’Òpera a Sabadell i XXXI Cicle ÒPERA A CATALUNYA
Teatre La Faràndula de Sabadell
FALSTAFF de G. Verdi
(Nova producció de l’AAOS)
Octubre 2018
Dimecres 24, a les vuit del vespre
Divendres 26, a les vuit del vespre
Diumenge 28, a les sis de la tarda

THAMOS, REI D’EGIPTE de W. A. Mozart
(Nova producció de l’AAOS)

L’ELISIR D’AMORE de G. Donizetti
(Producció de l’AAOS)
Febrer 2019
Dimecres 13, a les vuit del vespre
Divendres 15, a les vuit del vespre
Diumenge 17, a les sis de la tarda

LA BOHÈME de G. Puccini
(Producció de l’AAOS)
Maig 2019
Dimecres 1, a les sis de la tarda
Divendres 3, a les vuit del vespre
Diumenge 5, a les sis de la tarda

¡¡¡ESTRENA A L’ESTAT!!!

Novembre 2018
Divendres 23, a les vuit del vespre
Dissabte 24, a les vuit del vespre

COR AMICS DE L'ÒPERA DE SABADELL i ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Desitgem que els títols que hem seleccionat per la propera temporada siguin mereixedors del vostre interès. Seguirem
programant els tres títols d’òpera que produïm els Amics de l’Òpera de Sabadell per el cicle Òpera a Catalunya i un
quart títol que només programem per Sabadell.

¡Atenció: aquesta temporada, els dimecres i divendres seguim començant a les 20 h!
ABONAMENTS AMB UN 10 % DE DESCOMPTE SOBRE EL PREU DE TAQUILLA.
Si desitgeu abonar-vos, només cal que complimenteu la butlleta adjunta i ens la feu arribar per correu postal,
E-mail o fax. Les localitats s’ubicaran en el moment de rebre la vostra petició. Un cop confirmades les localitats,
podreu efectuar el pagament via ingrés o transferència al nostre compte (fent constar el vostre nom), amb la
qual cosa quedarà complimentat l’abonament.

Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
Banc Sabadell
C/C. núm.: ES75 0081 0900 8600 0196 3102
Podreu recollir les localitats dels abonaments un cop confirmades i pagades a les nostres oficines, Plaça Sant
Roc, 22, 2-1 de Sabadell, de dilluns a dijous de 9:30 a 13:30 h i de 16:00 a 19:00 h i divendres de 9:00 a 15:30 h.
En el cas de que no poguéssiu passar a recollir-les, podreu fer-ho a la taquilla del Teatre La Faràndula el dia
que assistiu al primer títol de la temporada, dues hores abans de la funció o també us les podem enviar per
missatger a ports deguts (Aproximadament 10 €). Us recordem que durant el mes d’agost, l’oficina romandrà
tancada per vacances. Reobrirem l’oficina el dia 3 de setembre.

Preus de les localitats per les òperes a taquilla:
Platea

1ª Fila Pis

2ª a 8ª Fila Pis

1ª Fila General

General

66 €

59,40 €

38,50 €

27 €

15 €

Modalitat A.
Falstaff,

Preus 4 espectacles:
Thamos, Rei d’Egipte,

L’elisir d’amore,

La bohème.

(10 % descompte sobre el preu de taquilla):
Platea
237,60 €
Modalitat B.
Falstaff,

1ª Fila Pis
213,84 €

2ª a 8ª Fila Pis
138,60 €

1ª Fila General
97,20 €

General
54 €

1ª Fila General
72,90 €

General
40,50 €

Preus 3 espectacles:
L’elisir d’amore,

La bohème.

(10 % descompte sobre el preu de taquilla):
Platea
178,20 €

1ª Fila Pis
160,38 €

2ª a 8ª Fila Pis
103,95 €

SI NO VOLEU ADQUIRIR L’ABONAMENT PERÒ DESITGEU ASSISTIR A ALGUNES DE LES NOSTRES
REPRESENTACIONS, PODEU COMPRAR LES LOCALITATS A PARTIR DE REBRE AQUESTA CARTA TOT TRUCANT
ALS TELÈFONS DE LA NOSTRA OFICINA I TAMBÉ LES PODEU ADQUIRIR PER INTERNET AL LINK:
https://sabadellcultura.koobin.com
Esperant les vostres notícies, rebeu una salutació ben cordial.

Sabadell, juliol de 2018.

Plànol del Teatre La Faràndula perquè sapigueu com és la distribució del teatre.
(Les localitats les adjudica l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell per ordre de recepció).

Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
Plaça Sant Roc 22, 2-1, 08201 Sabadell
Horari d’oficina: de dilluns a dijous de 9:30 a 13.30 h i de 16:00 a 19:00 h i els divendres de 9:00 a 15:30 h.
Tels. 937256734. Fax 937275321.
E-mail: aaos@aaos.info Web: www.aaos.info

