BUSOS A ÒPERES AL LICEU, A PREU MOLT REDUÏT,
PER A MENORS DE 35 ANYS, DES DE GIRONA, finals 2020
Amb la finalitat de promoure l’òpera entre joves, el Gran
Teatre del Liceu té oberta en els darrers anys una línia de
promocions per afavorir-ne l’anada a sessions específiques
d’òpera, exclusives per a gent de menys de 35 anys.
Hi ha un acord per a que l’Associació d’Amics de l’Òpera de Girona pugi fer arribar
en el territori la iniciativa i per a contribuir organitzant un bus. Estem a l’espera que es
determini el nombre de places a reservar per a Girona en l’actual context de previsions
en mig de la pandèmia. Esperem que es situaran per sobre de la vintena. Es tracta de
facilitar, a preus simbòlics, que les persones menors de 35 anys facin la provatura
d’acostar-se a veure òperes en directe i amb unes prestacions de produccions del mateix
tipus que s’ofereix al públic en general. I en concret, es promouran dues sortides:
● Don Giovanni, de Mozart, el 22-X, ►
● La Traviata, de Verdi, el 7-XII

►

El cost total per a cada sortida serà de 25€ (en aquest programa promocional, El Liceu
aporta les entrades per 20€ i els Amics de l’Òpera de Girona organitza un bus a 5€ de
cost per anada i tornada i closes). Per a reserves podeu prémer a sota

Per a FER RESERVES
Les inscripcions s’acceptaran per ordre de petició fins que quedin places. Es contestarà
per correu l’acceptació de la reserva i quan faltin cinc o sis setmanes per a la funció
caldrà que els/les peticionaris/es realitzin un ingrés o transferència en un compte
específic que s’indicarà. Fins abans de fer el pagament hom pot anular la reserva.
Podeu demanar informació al correu operagironabus@gmail.com
A Girona, a 27 de juliol del 2020

Amics de l'Òpera de Girona:
Seu a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20-22, Girona
http://amicsoperagirona.entitatsgi.cat
amicsoperagirona@gmail.com
Tel 678 697 211
ÒperaBus:
operabusgirona@gmail.com

