Si no pots visualitzar el correu, ves al següent enllaç.

II CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA 2022

Ahir diumenge 19 de juny, Ramon Bassal (al violoncel) i Maria Canyigueral
(al piano) ens van interpretar la segona part de la Integral de les variacions i
sonates per a violoncel i piano de Beethoven, al nostre centenari Teatre de
Sarrià.
Volem agraïr a totes les persones assistents que a cada concert feu
possible la continuïtat d'aquest cicle amb la vostra presència, recordantvos, també, el proper concert que tenim programat.

Debussy, César Franck i Maurice
Ravel
Dijous 30 de juny | 20:00h
Lana Trotovsek (violí)
Sebastien Hurtaud (cello)
Maria Canyigueral (piano)
COMPRAR ENTRADES AQUÍ

Què escoltarem?
En el cinquè concert del II Cicle de Música de Cambra, Lana Trotovsek (violí), Sebastien Hurtaud (cello)
i Maria Canyigueral (piano) ens interpretaran la sonata per a violoncel i piano de Debussy, la sonata
per a violí i piano de César Franck, així com el trio per a violí, violoncel i piano de Maurice Ravel.

Lana Trotovsek
(violí)

Sebastien Hurtaud
(cello)

Maria Canyigueral
(piano)

15€ | entrada general
12€ | persones associades al Centre de Sarrià i menors de 30 anys
8€ | alumnat del C. S. M. Liceu i ESMUC
Pots comprar les entrades a través del web del Teatre de Sarrià.
Els concerts tenen lloc al Teatre de Sarrià,
al c/ Pare Miquel de Sarrià, 8 (08034), Barcelona
> COMPRAR ENTRADES AQUÍ

El cicle de música de cambra del Teatre de Sarrià neix l'any 2021 amb l'entusiasme
d'impulsar una nova oferta musical a la ciutal Comtal amb l'objectiu d'esdevenir un
reclam cultural de referència, tant per la qualitat i diversitat de la seva programació com
pel renom i trajectòria internacional dels intèrprets, amb gran afluència d'artistes de casa
nostra.
CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET DE TOT EL CICLE

Si no vols rebre aquest butlletí, pots donar-te de baixa.
Preguem les molèsties.
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