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LA MÚSICA COM A EINA DE CREACIÓ,
INSPIRACIÓ I INNOVACIÓ
Després de 15 anys de trajectòria, el Teatre Auditori de Granollers mira el
futur amb la voluntat de convertir-se, conjuntament amb l’Escola de Música
i Conservatori Josep Maria Ruera i amb les formacions residents que es presenten en aquest programa, en un motor de referència cultural i educativa
per a la ciutat, on la música pugui esdevenir una eina de creació, inspiració i
innovació per als ciutadans.
Quan tot seguit us endinseu en les pàgines d’aquest programa podreu veure,
gràcies al talent musical i artístic d’aquestes tres formacions, la immensa tasca que comencen a desplegar en aquesta direcció, tant a la nostra ciutat com
també arreu del país i fora d’aquest.
El Teatre Auditori de Granollers no ha passat per alt aquest potencial de ciutat i es reafirma en el futur amb un important compromís de residència per
potenciar i desplegar, més enllà d’una programació de concerts, un seguit de
propostes que us permetin conèixer i viure plenament l’excepcional feina i
trajectòria d’aquestes formacions.
Us convidem a viure l’Orquestra i a viure el Cor, en els seus concerts, per descomptat, però també durant els seus processos d’assaig i de creació, a conèixer
els més de vint artistes convidats en els seus programes, les seves propostes
formatives i les seves experiències i gires fora del Teatre Auditori de Granollers.
Volem que la música formi part del vostre equipatge en aquest viatge que us
proposem
Bona temporada a tots.
Carles Ribell
Director del Teatre Auditori de Granollers

VIATGES SONORS EN EL TEMPS
I EN L’ESPAI
Aquesta temporada les formacions musicals residents al Teatre-Auditori de Granollers, l’Orquestra de Cambra, el Cor de Cambra i el cor Veus-Amics de la Unió,
ens conviden a viatjar a través d’obres musicals d’autors i d’èpoques molt diverses
que tenen el viatge com a font d’inspiració: viatges reals o imaginaris, viatges físics o interiors, poètics, simbòlics o iniciàtics, a èpoques remotes, a espais idíl·lics,
viatges plaents o forçats, buscant refugi o evasió, o simplement paladejant-ne el
record, però sempre amb l’esperit d’aventura, d’explorar camins desconeguts, per
assolir una expressió artística sublim que transcendeixi temps i espai, i ens faci
viatjar també a tots nosaltres, que les escoltem segles després amb una emoció
renovada.
Després del magnífic 25è aniversari celebrat l’any passat, l’Orquestra de Cambra,
amb Corrado Bolsi al capdavant, fa créixer encara més el repte d’oferir una sàvia i equilibrada combinació de repertoris cambrístics refinats i sorprenents, i de
programes simfònics d’alt voltatge, amb la Simfonia Escocesa de Mendelssohn, la
Simfonia Praga de Mozart, o la cèlebre Cinquena de Beethoven, una obra fonamental en la història de la música que, com totes les obres mestres, per més vegades que s’hagi escoltat, sempre sorprèn, sempre captiva, i fa viatjar tothom qui la
sent. Una altra gran fita de la temporada serà la integral dels Concerts de Brandenburg de J. S. Bach, i no hi faltaran clàssics com Mahler, Txaikovski, Debussy
o Sibelius, però tampoc els del segle xx com Piazzolla, Corigliano o Gershwin, ni
la música catalana, amb joies de Montsalvatge, Toldrà o Ruera.
La música coral també tindrà protagonisme, amb repertoris que ens portaran
de Vivaldi, Mozart o Brahms fins a peces del repertori popular d’arreu del món,
passant pels musicals o la monumental cantata Carmina Burana de Carl Orff,
amb més d’un centenar de cantaires i participants individuals, i una posada en
escena de gran potència visual. La nova creació també hi serà present, amb dues
estrenes absolutes: Thrênos. Cant en memòria de les víctimes del bombardeig de
Granollers, de Pol Requesens i Catalanes, un enfilall de melodies tradicionals
catalanes de Lluís Pérez Cansell.
Benvinguts a una temporada molt estimulant i plena de reptes: comença el viatge!
Xavier Chavarria
Crític musical
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Diumenge 07.10.18—19 h

Ca n tem
Estrena de Catalanes
de Lluís Pérez Cansell
Cor de Ca mbr a
de Gr a nollers
Viviana Salisi, piano
Ulrike Haller, soprano
Josep Vila Jover, director

8

Sala Petita. Preu: 12€

E

l Cor de Cambra de Granollers inicia la temporada amb un concert que ens
convida a fer un viatge en el temps i en l’espai. I ho fa amb un repertori que
combina obres d’autors clàssics amb peces del repertori popular, començant a la Venècia del xviii i acabant amb una estrena de música actual.

A la primera part sentirem una selecció de petites joies de música sacra com el
vigorós Magnificat de Vivaldi, el Laudate Dominum de Mozart, líric i poètic, un
motet celestial de Mendelssohn, i la nítida polifonia de joventut de Gabriel Fauré.
I a la segona part farem un recorregut a cappella per diverses tradicions musicals
europees, a través de melodies populars i obres d’autor. Un viatge que culminarà
amb l’estrena de Catalanes de Lluís Pérez Cansell, un enfilall de cançons tradicionals en una harmonització actual i molt suggerent.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA
Primera part
A. Vivaldi: Magnificat
W. A. Mozart: Laudate Dominum
F. Mendelssohn: Hör mein Bitten, Herr
G. Fauré: Cantique de Jean Racine
Segona part
L. Bardos: Esti dal (Hongria)
P. Passereau: Il est bel et bon (França)
R. Vaughan Williams: The turtle dove (Anglaterra)
I. Markovitch: Fatise Kolo (Sèrbia)
P. Knight: Danny Boy (Irlanda)
J. Dominguez: Ruada de Chamosa (Galícia)
J. Busto: A tu lado (havanera)
J. Elberdin: Segalariak (País Basc)
L. Pérez Cansell: Catalanes (Suite tradicional)

9

Diumenge 04.11.18—19 h

Bon
Viatge!
La Cinquena de Beethoven
Orquestr a de Ca mbr a
de Gr a nollers
Corrado Bolsi, director
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Sala Gran. Preu: 20€ Zona A — 10€ Zona B

L’

Orquestra de Cambra de Granollers comença la seva temporada de viatges musicals amb un concert que reuneix tres obres escrites en un restringit àmbit geogràfic (Berlín, Viena i Praga) i temporal (quaranta anys),
però que retraten el viatge estètic que es va produir en el món musical a finals
del xviii i principis del xix: del classicisme lluminós, equilibrat i elegant de la
Simfonia Praga de Mozart, tot un homenatge a la ciutat que tan bé el va acollir,
passant pel lirisme poètic plenament romàntic de l’obertura Mar tranquil i viatge
joiós, composta per Mendelssohn quan tenia 19 anys, i acabant amb l’arravatament revolucionari de la Cinquena Simfonia de Beethoven, una obra fonamental
en la història de la música, l’expressió genuïna del geni turmentat que desafia el
destí, hi lluita i l’acaba vencent en un final apoteòsic i triomfant.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA
Primera part
F. Mendelssohn: Obertura Mar tranquil i viatge joiós, op.27
W. A. Mozart: Simfonia núm. 38 en re major K504, “Praga”
Adagio-Allegro
Andante
Final-Presto
Segona part
L.V. Beethoven: Simfonia núm. 5 en do menor, op.67
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo. Allegro
Allegro
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Diumenge 18.11.18—18 h

Hodierna
Lu x
La llum d’avui

Cor de Ca mbr a
de Gr a nollers
V eus – Cor Infa n til
A mics de l a U nió
Maurice Clement, orgue
Ulrike Haller, soprano
Josep Vila Jover, director
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Església de Sant Esteve de Granollers. Preu: 7€*

L’

església de Sant Esteve de Granollers, amb el seu magnífic orgue “Josep
Maria Ruera”, serà l’escenari d’aquest concert en què el Cor de Cambra de
Granollers ens oferirà un repertori d’alt voltatge compartit amb el prestigiós organista Maurice Clement.
El programa combina obres religioses per a cor i orgue de compositors clàssics
des del Barroc fins al Romanticisme, amb diverses improvisacions a l’orgue a càrrec de Maurice Clement, organista titular dels Grands Orgues de la Philarmonie
de Luxemburg, i considerat un dels millors especialistes en improvisació a l’orgue. El concert es clourà amb l’estrena de Thrênos, del jove compositor igualadí
Pol Requesens, una obra per a cor mixt, veus blanques i orgue encarregada per a
l’ocasió i com a homenatge a les víctimes dels bombardejos feixistes que va patir
la nostra ciutat ara fa vuitanta anys.
Estrena de Thrênos, obra de Pol Requesens en homenatge a les víctimes del
bombardeig de Granollers de 1938.

(*) Més informació i venda d’entrades
a www.musicasacragranollers.org

PROGRAMA
A. Vivaldi: Magnificat
M. Clement: Interludi improvisació orgue
W.A.Mozart: Laudate Dominum
M. Clement: Interludi improvisació orgue
F. Mendelssohn: Hör mein Bitten, Herr
M. Clement: Interludi improvisació orgue
G. Fauré: Cantique de Jean Racine
M. Clement: Interludi improvisació orgue
P. Requesens: Thrênos (Cant en memòria de les víctimes
de Granollers)
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Diumenge 13.01.19—19 h

Memòries
de viatges
De Debussy a Mahler
Orquestr a de Ca mbr a
de Gr a nollers
Corrado Bolsi, director
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Sala Gran. Preu: 20€ Zona A — 10€ Zona B

E

ls viatges a mons reals i també imaginaris han inspirat moltes obres musicals, i avui en tindrem una selecció esplèndida que començarà amb la cançó de bressol de Gershwin, una melodia gronxada plena d’encant, i seguirà
amb Voyage, de John Corigliano, un somni sonor tendre i voluptuós inspirat en la
sensual poesia de Baudelaire.
Va ser Mallarmé, en canvi, qui va inspirar Debussy a escriure els deu minuts de
música més revolucionaris de l’època: el Preludi a la migdiada d’un faune, una
obra inclassificable i trencadora que molts consideren l’inici de l’era musical moderna. El cèlebre Vals trist de Sibelius és una de les peces més colpidores de l’autor, i Souvenir de Florence de Txaikovski és pura vida, una obra fresca composta
després d’una feliç estada a Florència. Mahler clourà el concert amb la seva evocació musical d’un viatge imaginari íntim i emocionant.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA

Primera part
G. Gershwin: Lullaby
J. Corigliano: Voyage
J. Sibelius: Vals Trist op.44 núm.1
C. Debussy: Prélude à l’ après-midi d’un Faune
(versió de Schoenberg/Bolsi)
Segona part
P. I. Txaikovski: Souvenir de Florence, op 70
II. Adagio cantabile e con moto
G. Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen
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Diumenge 10.02.19—19 h

De
Catalu n ya
al món
Ruera, Montsalvatge,
Toldrà i Bertran
Orquestr a de Ca mbr a
de Gr a nollers
Corrado Bolsi, director
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Sala Gran. Preu: 20€ Zona A — 10€ Zona B

L

a música del segle xx per a conjunt de corda és el fil conductor d’aquest
concert, que ens proposa un viatge arreu del món però amb la música catalana com a brúixola i referent. El lirisme melangiós i sever de Sibelius es
contraposarà a la frescor enjogassada del quartet Ambients, de Josep Maria Ruera; Estampas Nocturnas del mexicà Manuel Ponce contrastarà amb la Provença,
L’Havana i Nova York, màgicament evocades per Xavier Montsalvatge. Del Japó
ens arriba la delicada música de Takashi Yoshimatsu, minimalista i reflexiva, i
els versos de Joan Maragall són la inspiració del quartet Vistes al Mar d’Eduard Toldrà, considerat l’estendard del Noucentisme musical. A Colòmbia, Moisès
Bertran tradueix en sons la nostàlgia i l’enyorança en obres com Tu es mon pays,
i Piazzolla clourà al viatge amb dues joies: el famosíssim Adiós, Nonino i el tango
Fuga y Misterio.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA
Primera part
NORD
J. Sibelius: Romanza en do major, op.42
J. M. Ruera: Esplai camperol
(4t moviment del Quartet de corda “Ambients”)
OEST
M. Ponce: Estampas Nocturnas
X. Montsalvatge: Tres postals il·luminades
Segona part
EST
T. Yoshimatsu: And birds are still... op.72
E. Toldrà: Allegro con brio
(1r moviment del Quartet de corda “Vistes al mar”)
SUD
M. Bertran: Tu es mon pays
A. Piazzolla: Adiós, Nonino
A. Piazzolla: Fuga y Misterio
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Dissabte 09.03.19—21 h

CARMINA
BUR A NA
Un clàssic en format 2.0
Cor de Cambra
de Granollers
Josep Vila Jover, director
Cor Jove Amics de la Unió
Marta Dosaiguas, directora
Coral Cantiga
Pep Prats, director
Cor Mixt Amics de la Unió
David Gómez, director
Cor participatiu
David Gómez, director

Petits Cantors Amics
de la Unió
Marta Dosaiguas, directora
Percussions
de Barcelona
Josep Surinyach i Eric Ledesma,
piano
Josep Vila Jover, director
Mariona Moya, funambulista
FRAU - Recerques visuals (Vicenç
Viaplana i Helena Pielias), direcció
d’art, dramatúrgia, vestuari, contingut visual i performance
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Sala Gran. Preu: 22€ Zona A — 10€ Zona B

C

armina Burana és una de les obres clàssiques del segle xx més cèlebres
i controvertides, una cantata profana composta per Carl Orff l’any 1936
basada en textos poètics del segle xiii que lloen les passions més terrenals
de l’ésser humà. Orff en va fer una cantata per a gran cor, veus blanques, solistes,
dos pianos i percussió, una obra controvertida i polèmica tant pel seu llenguatge musical com per la inequívoca vinculació amb l’Alemanya nazi, però que s’ha
acabat convertint en un exitós clàssic de la música del segle xx per la força i el
magnetisme que desprèn.
La versió que sentirem en aquest concert té una dramatúrgia i una posada en
escena espectaculars, creades per FRAU–Recerques visuals, amb un fort component visual que alimenta la potència de la música i converteix l’espectacle en una
experiència intensa, en un viatge per als sentits.
Conferència prèvia —20 h
a càrrec de Xavier Chavarria, musicòleg i crític musical

PROGRAMA
C. Orff: Carmina Burana
Fortuna Imperatrix Mundi
1. O Fortuna
2. Fortune plango vulnera
I. Primo vere
3. Veris leta facies
4. Omnia sol temperat
5. Ecce gratum
Uf dem Anger
6. Tanz
7. Floret silva
8. Chramer, gip die varwe mir
9. Swaz hie gat umbe
10. Were diu werlt alle min
II. In Taberna
11. Estuans interius
12. Olim lacus colueram
13. Ego sum abbas Cucaniensis
14. In taberna quando sumus

III. Cour d’amours
15. Amor volat undique
16. Dies, nox et omnia
17. Stetit puella
18. Circa mea pectora
19. Si puer cum puellula
20. Veni, veni, venias
21. In trutina mentis dubia
22. Tempus est iocundum
23. Dulcissime
Blanzifior et Helena
24. Ave formosissima
Fortuna Imperatrix Mundi
25. O Fortuna

19

Diumenge 24.03.19—19 h

Viatge en
el temps
Els Concerts
de Brandenburg
Orquestr a de Ca mbr a
de Gr a nollers
Corrado Bolsi, director

20

Sala Gran. Preu: 20€ Zona A — 10€ Zona B

J

ohann Sebastian Bach va treballar sis anys a la cort de Cöthen, un petit
ducat a l’Alemanya central on hi manava un jove príncep melòman, Leopold, que l’admirava profundament. Aquests van ser segurament els anys
més feliços de la vida de Bach, i també els més productius pel que fa a música
concertant, perquè a la cort disposava d’una orquestra amb 18 músics excel·lents
que li van permetre experimentar amb la nova manera de fer música que arribava
d’Itàlia, l’stile concertato.
Els Concerts de Brandenburg són tota una exhibició de les possibilitats que oferia
aquell nou estil; però Bach va més enllà, i el porta al seu punt màxim de perfecció
tècnica, formal i expressiva. Aquests concerts són autèntiques obres mestres de
la música orquestral de tots els temps, en els quals conflueixen experimentació,
innovació, artesania i expressivitat.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA
Primera part
J.S.Bach: Concert de Brandenburg núm. 6 Si bemoll major
J.S.Bach: Concert de Brandenburg núm. 5 Re major
J.S.Bach: Concert de Brandenburg núm. 4 Sol major
Segona part
J.S.Bach: Concert de Brandenburg núm. 3 Sol major
J.S.Bach: Concert de Brandenburg núm. 1 Fa major
J.S.Bach: Concert de Brandenburg núm. 2 Fa major
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Diumenge 07.04.19—19 h

REVOLU TION
V eus – Cor Infa n til
A mics de l a U nió
Josep Vila Jover, director

Cor Jov e
A mics de l a U nió
Marta Dosaiguas, directora
Joan Vidal quintet
Panda van Proosdij, directora i coreògrafa

22

Sala Gran. Preu: 15€ Zona A — 8€ Zona B

V

eus i el Cor Jove Amics de la Unió s’uneixen en aquest concert per oferirnos una proposta molt estimulant, plena de vitalitat i amb coreografies
espectaculars, creada a partir dels números més brillants de musicals cèlebres de Broadway o del West End londinenc, amb Els Miserables al capdavant.
També sentirem clàssics dels anys 70 i 80, com el reivindicatiu Hairspray, i d’altres més recents com Rent, inspirat en l’òpera La Bohème de Puccini, El Príncep
d’Egipte o El rei lleó, basat en la pel·lícula d’animació de Disney.
Totes aquestes músiques tenen en comú l’esperit de reivindicació, de rebel·lia i de
lluita, i l’anhel de justícia i de llibertat. La direcció de l’espectacle anirà a càrrec
de la prestigiosa Panda van Proosdij, ballarina i directora d’escena neerlandesa,
experta en teatre musical i en el treball amb formacions joves.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA
T. Parker, R. Lopez, M. Stone: Hello (The Book of Mormon)
M. Shaiman: I know where I’ve been (Hairspray)
J. Debney, J. Trapanese: From Now On (The greatest Showman)
R. Rodgers, O. Hammerstein: You’ll never walk alone (Carousel)
D. Troob: Hard Knock life, Tomorrow, Maybe (Annie)
J. Larson: Seasons of love (Rent)
G. MacDermot: Aquarius/Let the sunshine (Hair)
C. M. Schönberg: Do you hear the people sing (Miserables))
H. Zimmer, S. Schwartz: When you believe/Deliver us (The Prince of Egypt)
T. Minchin: Revolting children (Matilda))
R. Minkoff, R. Allers: The circle of life (Lion King)
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Diumenge 26.05.19—19 h

El viatge
del Destí
Beethoven, Brahms i Mendelssohn
Orquestr a de Ca mbr a
de Gr a nollers
Corrado Bolsi, director

Cor de Ca mbr a de Gr a nollers
Josep Vila Jover, director

Cor Jov e
A mics de l a U nió
Marta Dosaiguas, directora
Josep Caballé, director convidat

24

Sala Gran. Preu: 20€ Zona A — 10€ Zona B

E

l concert de cloenda de la temporada aplegarà cor i orquestra en un repertori de música germànica del segle xix de gran volada, i serà dirigit per
Josep Caballé, un dels músics catalans més reputats internacionalment.

Les impressions que li van causar a Mendelssohn Escòcia i les seves llegendes
ancestrals en el viatge que hi va fer quan tenia 20 anys, es van convertir en la
seva 3a Simfonia, l’Escocesa, una obra bellíssima i evocadora. Per la seva part,
Brahms va escriure obres corals esplèndides, i avui en podrem escoltar dues de
molt contrastades: una selecció dels Valsos amorosos, peces breus plenes d’encant
i d’humor, i el Cant del destí, un gran himne coral solemne i commovedor. El concert i la temporada s’acabaran amb els poemes de Goethe Mar en calma i Viatge
joiós convertits per Beethoven en una cantata altament descriptiva.
Conferència prèvia —18 h
a càrrec de Xavier Chavarria,
musicòleg i crític musical

PROGRAMA
Primera part
F. Mendelsshon: Simfonia “Escocesa” núm.3 La major op.56
Andante con moto-Allegro un poco agitato
Scherzo- Vivace non troppo
Adagio
Allegro vivacissimo-Allegro maestoso assai
Segona part
J. Brahms: Liebeslieder Waltzes op.52
J. Brahms: Schicksalslied (Cant del destí) op.54
L.V.Beethoven: Meeresstille und glückliche Fahrt
(Mar tranquil i viatge joiós) op.112

25
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L’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya neix el 1944 sota la
direcció del Mestre Eduard
Toldrà. En més de 70 anys
de trajectòria, l’OBC ha programat nombroses estrenes i
ha realitzat enregistraments
discogràfics. Des de 2015 el
director titular és Kazushi
Ono.

© Riccardo Musacchio

El Cor Madrigal interpreta
repertori contemporani i
paral·lelament, aborda les
obres per a cor i orquestra
dels períodes barroc i clàssic.
Des de la temporada 2012-13
és cor adscrit de l’Auditori
i l’Orquestra Simfònica de
Barcelona. Mireia Barrera
n’és la directora.

Hartmut Haenchen, director d’orquestres alemany
de prestigi internacional,

conegut com a especialista
de la música de Carl Philipp
Emanuel Bach i d’òpera, que
dirigeix als escenaris més
importants del món. L’any
2018 va ser guardonat amb el
premi Richard Wagner de la
Richard Wagner Foundation
Leipzig.

Percussions de Barcelona
és un grup de música de
cambra dedicat a la interpretació i divulgació de la
música contemporània per
a instruments de percussió.
Fundat l’any 1978 per Xavier
Joaquín, és la formació de
percussió més antiga d’Espanya i una de les més antigues
d’Europa.

Josep Surinyac obté el títol
superior de piano i música
de cambra al Conservatori de
Barcelona i amplia estudis a
la Guildhall School of Music
de Londres. Ha estat guardonat en diversos concursos
nacionals i internacionals
en les modalitats de Música
de Cambra i Lied. Ha actuat
a diversos punts d’Espanya,
Europa, Israel, Estats Units
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i Japó. Actualment és el
pianista del Cor de Noies de
l’Orfeó Català i professor al
Conservatori Superior del
Liceu i a l’ESMUC.

Eric Ledesma estudia al
Conservatori Superior de
Música del Liceu amb José
Enrique Bagaria i rep classes
de Josep Surinyac en l’àmbit
de la música de cambra. Ha
treballat també amb pianistes de reconegut prestigi
nacional i internacional. Ha
obtingut diversos premis al
llarg de la seva trajectòria
pianística, dels quals cal
destacar els primers premis
obtinguts al XIV Concurs Internacional de Piano Ricard
Viñas.

Frau – Recerques Visuals és
un estudi de recerca artística
que realitza projectes escènics, videogràfics i expositius
a través de diferents llenguatges visuals. FRAU està
format pels artistes multidisciplinaris Helena Pielias i
Vicenç Viaplana, residents a
Roca Umbert, Fàbrica de les
Arts de Granollers.

Patrocinadors
Teatre Auditori de Granollers i Orquestra de Cambra de Granollers

Veus-Cor Infantil Amics de la Unió i Cor de Cambra de Granollers

Organitza
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Orquestra de Cambra de Granollers
Carrer Ponent, 44
Granollers
T. 938 405 121
informacio@ocgr.cat
www.ocgr.cat

Cor de Cambra de Granollers
Carrer Travesseres, 20
Granollers
T. 938 707 505
info@amicsdelaunio.org
www.amicsdelaunio.org/ca/escola-coral/ccgr

Veus – Cor Infantil Amics de la Unió
Carrer Travesseres, 20
Granollers
T. 938 707 505
veus@corinfantil.cat
www.veus.corinfantil.cat

Teatre Auditori de Granollers
Carrer Torres i Bages, 50
Granollers
T. 938 405 121
taquilles@teatreauditori.granollers.cat
www.teatreauditoridegranollers.cat

Venda d’entrades

Per Internet:
www.teatreauditoridegranollers.cat
Taquilles:
· 1 hora i mitja abans del concert corresponent
· Dimecres, dijous i divendres de 17 a 19.30 h.
I si necessites ajuda, truca’ns!
Ens trobaràs al 93 840 51 21 de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de dimecres a divendres també de 17 a 19.30 h.
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www.teatreauditori
degranollers.cat
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