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ESCENES

Quan els universos de diferents artistes s’uneixen,
el vessament a escena pot esdevenir màgic. La
programació ESCENES n’ha sigut testimoni les
últimes quatre temporades i per això segueix
apostant per posar en diàleg la música en
directe amb altres disciplines artístiques creant
espectacles únics. L’experimentació, la recerca
dels límits, la suma de talents i el risc artístic són
el motor d’aquest laboratori de nova creació que
dóna l’oportunitat a artistes i públic de créixer junts
al voltant d’un espectacle viu i en transformació
constant.

15 i 16 DESEMBRE 2018
HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Ds 15 → 20 h
Dg 16 → 18 h

15 €

FREDERIC AMAT /
CABOSANROQUE
Frederic Amat i cabosanroque uneixen
talents en un espectacle inaugural
que ens mostrarà la conjunció de
dos mons (univers sonor i impacte
visual) únics, amb la capacitat de
deixar-nos fascinats a partir de la
seva singularitat, tota una marca de la
casa que els fa únics. En escena, dos
elements de creativitat irrefrenable:
Amat, l’artista plàstic que ha donat
vida a tota la imatge de L’Auditori
i cabosanroque amb els seus
instruments mecànics i artefactes
sonors en un espectacle performàtic
que promet sacseig i precisió.

2 i 3 FEBRER 2019

Sala 3 Tete Montoliu,
L’Auditori

HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Ds 2 → 20 h
Dg 3 → 18 h

15 €

Sala 3 Tete Montoliu,
L’Auditori

ENSEMBLE
TOPOGRÀFIC /
XAVI LLOSES
Anna Hierro és ballarina i creadora, pur
talent escènic en moviment. Carlos
Martorell fa música electrònica amb el
paraigües creatiu de SHOEG i junts formen l’Ensemble Topogràfic. Xavi Lloses
és un dels intèrprets i compositors més
agosarats, sorprenents, inconformistes
i explosius del panorama català actual.
En plena combustió creativa, tots tres
presenten un espectacle que investiga
amb la sonoritat, amb el moviment i amb
la tecnologia, a través d’elements paisatgístics que ens transporten a llocs
màgics. Una macroinstal·lació viscuda
i ballada i que té el propòsit d’endinsar
el públic a dimensions desconegudes.
En col·laboració amb Sâlmon festival

OBC / AGRUPACIÓN
SEÑOR SERRANO

HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Dv 15 → 20:30 h
Ds 16 → 19 h
Dg 17 → 11 h

de 10 € a 58 €

Qui no ha taral·lejat mai la Novena de
Beethoven? El conegut “Himne a l’alegria”,
convertit en himne europeu per obra i
gràcia de la unió dels estats que conformen
el Vell Continent, serà la matèria primera
d’on surt aquest espectacle, fet en una
associació entre la creativitat i la solvència
d’Agrupación Señor Serrano i l’OBC. El
concert en proposa una reflexió crítica
d’Europa, tan qüestionada darrerament
per les decisions que emprèn pel que
fa a moviments migratoris o pel que fa
a polítiques socials, mostrant-se cada
vegada més feble, més insolidària, i més
allunyada d’allò que la va convertir en una
terra d’integració i acollida.

6 I 7 ABRIL 2019

Sala 1 Pau Casals,
L’Auditori

HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Ds 6 → 20 h
Dg 7 → 18 h

15 €

Sala 3 Tete Montoliu,
L’Auditori

MUD GALLLERY
IN-CONCERT
Diuen que l’experiència és un grau, i així
ho vol demostrar La Intrusa. Espectacle
a espectacle, pas a pas, batec a batec,
han aconseguit dotar de personalitat
cadascun dels nous reptes que
plantegen, des de l’any 1996, sense parar
de créixer i d’aprendre. Ara ens presenten
MUD GALLERY IN CONCERT, que neix de
l’expansió de la banda sonora creada per
Jesús Díaz per la peça escènica “Mud
Gallery / Animales de hermosa piel”. La
música en directe dialoga a escena amb
l’acció escultòrica de Joaquín Jara a partir
de l’essència de l’obra original. La Intrusa
és formada per Virginia García i Damián
Muñoz i ha estat guardonada, entre
d’altres, amb el Premi Nacional de Dansa
del Ministeri de Cultura.

7 i 8 JUNY 2019
HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Dv 7 → 20:30 h
Ds 8 → 20:30 h

20 €

FERRAN CARVAJAL /
OBC CAMBRA
HISTÒRIA DEL SOLDAT
Tres ballarines en escena, Ariadna
Montfort, Laia Duran i Anna Hierro, donen
cos i veu als personatges de la Història
del soldat d’Igor Stravinski. Obra del
1918 que, en aquesta versió cambrística
dirigida per Ferran Carvajal, proposa una
lectura decididament contemporània i
qüestiona el punt d’inflexió entre el bé i el
mal. En l’era d’Internet i de la tele-realitat
que ens permet aspirar a una vida d’èxit
fàcil, cada un de nosaltres està exposat
a aquesta pregunta: quant de nosaltres
mateixos estarem disposats a lliurar a qui
ens promet luxes i riqueses?

13 i 14 JULIOL 2019

Sala 2 Oriol Martorell,
L’Auditori

HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Ds 13 → 20 h
Dg 14 → 18 h

15 €

Sala 3 Tete Montoliu,
L’Auditori

ATRESBANDES /
QUARTET BROSSA
Incòmode reflex dels temps que ens toca
viure, ATRESBANDES, el Brossa Quartet
de Corda i el musicòleg Jordi Alomar
parteixen de Xostakóvitx per traçar
una reflexió sobre la censura en el món
musical i en l’art en general. L’espectacle
segueix les línies d’actuació habituals
de la companyia, singularitzada en la
defensa d’un teatre de laboratori on el
procés de creació és fonamental, un punt
de coincidència absoluta amb l’ideari del
col·lectiu Brossa, sempre avesats al risc
artístic, a la improvisació que reclama
cada moment i cada alenada, a l’emoció
del directe i a no deixar de sorprendre,
fent miques tot allò que s’espera d’un
quartet clàssic
En coproducció amb Grec Festival de Barcelona

24 FEBRER / 2 i 3 MARÇ 2019

il·lustració: Carmen Queralt
HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Dg 24 febrer i Dg 3 març
→ 10.30 h i 12 h
Ds 2 març → 12 h i 17 h

Preu familiar 10 €

CONCERT FAMILIAR

PICA-SO

El Servei Educatiu et convida a descobrir
l’univers musical d’un dels pintors
més genials del segle XX a través de
les músiques de la seva vida. De la mà
de Pablo Picasso, ens acostarem al
flamenc, a les músiques de la Barcelona
modernista, als ballets russos i fins i
tot al cuplet i a la chanson francesa.
Una delícia visual i sonora per a tota la
família amb dansa aèria, acrobàcies, la
direcció escènica d’Enrique Cabrera,
reconegut internacionalment pel seu
treball al capdavant de la companyia
Aracaladanza, i la direcció musical de
Dani Espasa.

il·lustració: Zuzanna Célej

6 ABRIL 2019

Sala 2 Oriol Martorell,
L’Auditori

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

HORARIS i SALA

PREU ENTRADES

Ds 6 → 12 h

Preu familiar 12 €

Sala 1 Pau Casals,
L’Auditori

CONCERT FAMILIAR

L’OBC BALLA RAVEL

BASAT EN MA MÈRE L’OYE
DE MAURICE RAVEL
Junts en un mateix escenari la Bella
Dorment, en Patufet, La Bella i la Bèstia i
molts altres protagonistes dels contes
infantils que van inspirar Ravel la
composició d’una de les seves obres
més originals. A través del ballet Ma
mère l’Oye de Ravel, ens apropem al
món de l’orquestra simfònica i els
seus instruments. Sis ballarins dirigits
pel coreògraf Antonio Ruz seran els
encarregats de guiar-nos en aquest
viatge.

En coproducció amb
l’Orquestra Nacional de Lille

CALENDARI DE CONCERTS
A L’AUDITORI

15 i 16 desembre 2018
→ 20 h/18 h
Sala 3 Tete Montoliu
15 €

6 i 7 abril 2019
→ 20 h/18 h
Sala 3 Tete Montoliu
15 €

FREDERIC AMAT /
CABOSANROQUE

MUD GALLERY
IN-CONCERT

2 i 3 febrer 2019
→ 20 h/18 h
Sala 3 Tete Montoliu
15 €

7 i 8 juny 2019
→ 20:30 h
Sala 2 Oriol Martorell
20 €

ENSEMBLE
TOPOGRÀFIC /
XAVI LLOSES

FERRAN CARVAJAL /
OBC CAMBRA

15, 16 i 17 març 2019
→ 20:30 h/19 h/11 h
Sala 1 Pau Casals
de 10 € a 58 €

13 i 14 juliol 2019
→ 20 h/18 h
Sala 3 Tete Montoliu
15 €

OBC / AGRUPACIÓN
SEÑOR SERRANO

ATRESBANDES /
QUARTET BROSSA

HISTÒRIA DEL SOLDAT

CONCERTS FAMILIARS
24 febrer / 2 i 3 març 2019
Dg 24 i Dg 3 → 10:30h i 12 h
Ds 2 → 12h i 17 h
Sala 2 Oriol Martorell
Preu familiar 10 €

PICA-SO

6 abril 2019
→ 12 h
Sala 1 Pau Casals
Preu familiar 12€

L’OBC BALLA RAVEL
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