FAMILIARS

CONCERTS
I ACTIVITATS

2019_2020

HORARIS

SALA

Juan Miguel Romero,
direcció musical
Jordi Oriol, direcció
escènica
Joan Albert Amargós,
composició

Ds. 26 d’octubre de
2019: 12:30h

Sala 2 – Oriol Martorell

Il·lustració Judit Canela

DIRECCIÓ

A partir de 5 anys

BANDA AMPLA

L’any 1945, el compositor britànic Benjamin Britten rebia l’encàrrec de
composar una guia d’orquestra que acostés els instruments de simfònica
als joves. Amb aquesta mateixa idea, la Banda Municipal de Barcelona i el
Servei Educatiu encarreguen la primera Guia de Banda per Joves, una obra
que us permetrà descobrir tots els colors i sonoritats d’aquesta formació.

Concert inclòs a la temporada
de BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

PREU

10 €

HORARIS

SALA

Zoi Tsokanou,
direcció musical
Antonio Ruz,
direcció escènica
i coreografia

A determinar

Sala 1 - Pau Casals
PREU

A partir de 5 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració Zuzanna Celej

L’OBC BALLA RAVEL

Basat en Ma mère l’Oye de Maurice Ravel. A través d’una de les obres
més espectaculars de Maurice 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 a través
de la música i el moviment.

Una co-producció amb l’Orquestra
Nacional de Lille

12 €

HORARIS

SALA

Pep Gol, direcció
musical
Marc Hervàs,
direcció escènica

Ds. 23 de novembre
de 2020: 10.30h, 12h
i 17h
Dg. 24 de novembre
de 2020: 10.30h i 12h
Ds. 28 i Dg. 29 de
desembre de 2019: 12h

Sala 2 – Oriol Martorell
PREU

10 €

Il·lustració Àfrica Fanlo

DIRECCIÓ

A partir de 2 anys

ELS NOUS COLORS DEL METALL

Dues trompetes, una trompa, un trombó, una tuba i fins i tot un
sausòfon! Vine a conèixer els colors de la família dels instruments de
vent metall. Un clàssic del Servei Educatiu amb una posada en escena
que sorprendrà tota la família.

HORARIS

SALA

Manel Valdivieso,
direcció musical
Cesc Gelabert,
direcció escènica
i coreografia

Ds. 18 de gener de
2020: 12:30h

Sala 1 – Pau Casals
PREU

12 €

Il·lustració Anna Grimal

DIRECCIÓ

A partir de 5 anys

ZOOM. DIES DE MÚSIC

El coreògraf Cesc Gelabert desafia la tècnica i la imaginació dels alevins
de la JONC. Músiques de Britten, Stravinsky, Toldrà, Beethoven i Rameau
amb una presentació escènica, un zoom sobre els músics, els seus
moviments i les seves emocions. No us perdeu aquesta proposta del
Servei Educatiu amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

Una co-producció amb la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya

HORARIS

SALA

Adriana Alcaide,
direcció musical
Juan Pablo
Mendiola, direcció
escènica

Ds. 25 de gener de
2020: 17h
Dg. 26 de gener de
2020: 12.30h

Sala 2 – Oriol Martorell
PREU

A partir de 5 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració Natalia Zaratiegui

HÄNDEL & FRIENDS

T’imagines viatjar en el temps i en l’espai sense moure’t de la butaca?
Navegar pels canals de la Venècia de Vivaldi, descobrir tots els racons
del Versalles de Lluís XIV, o passejar pels carrers del Leipzig on va viure
durant anys la família Bach.... Tot això i més de la mà de cinc músics
especialistes en la interpretació amb instruments històrics.

Concert inclòs a la temporada
de MÚSICA ANTIGA

10 €

HORARIS

SALA

Santi Careta,
direcció musical
Jorge Picó, direcció
escènica

Ds. 8 i 15 de febrer
de 2020: 10.30h, 12h
i 17h
Dg. 9 i 16 de febrer de
2020: 10.30h i 12h

Sala 3 – Tete Montoliu
PREU

10 €

A partir d’1 any

DIRECCIÓ

Il·lustració Txell Darné

SONETS DE JOGUINA

Un espectacle on la imaginació vola cap a un aeroport ple de personatges
de somni. En aquest viatge estareu acompanyats en tot moment pel so
d’instruments i joguines sonores que us transportaran a un univers
musical ple de sensacions i sorpreses.

Concert inclòs a la temporada
de Jazz Sessions

SALA

Ds. 22 de febrer de
2020: 12h i 17h i
Dg. 23 de febrer de
2020: 10.30h i 12h.

Sala 2 – Oriol Martorell
PREU

10 €

VINE A CANTAR THE BEATLES
amb els Sargent Peppers

Veniu a L’Auditori amb la família i els amics per convertir-vos en membres
d’un grup durant un matí. Al taller assajareu el repertori amb els integrants
del grup i fareu un concert amb ells, amb el suport d’una directora de cor.
I si sou vergonyosos i no voleu cantar, veniu al concert que fem a les 13h.
HORARIS

SALA

Dg. 1 de març 2020
Taller: 10.30 h
Concert: 13 h

Sala 2 – Oriol Martorell
PREU

Taller: 12 €
Concert: 3 €

Activitat recomanada
per a famílies amb
nens i nenes a partir
de 5 anys. Els menors
de 14 anys han de
venir acompanyats.

Concert inclòs a la temporada
de CAMBRA

Per a tota la família

HORARIS

Barcelona Clarinet
Players, direcció
musical
Constanza Brncic,
direcció escènica
i coreografia

Il·lustració Xavi Ramiro

DIRECCIÓ

A partir de 2 anys

PLANETA CLARINET

Benvinguts al Planeta Clarinet! Un món fantàstic on els ocells, els
borinots i fins i tot les cuques de llum sonen com un clarinet. De Bach
a Gershwin i de Mozart a Messiaen... us apunteu a explorar-lo amb els
Barcelona Clarinet Players?

HORARIS

SALA

Frames Percussion,
direcció musical
Iban Beltran i Anna
Pérez, direcció
escènica

Ds. 7 de març de 2020:
12.30h i 17.30h

Sala 3 – Tete Montoliu

A partir de 6 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració Roger Pibernat

OUT OF THE [CAGE] NOU!

Sortiu de la gàbia i atreviu-vos a entrar en un món on el so, el soroll i el
silenci s’organitzen per a esdevenir música. Compartiu el viatge per aquest
univers sonor sense límits amb quatre percussionistes que posen en
escena composicions del segle XXI, a partir de l’imaginari artístic d’una
de les grans figures del XX: John Cage (1912-1992). Deixeu els prejudicis,
obriu els sentits. Espereu l’inesperat.

Concert inclòs a la temporada
de SAMPLER SERIES

PREU

10 €

HORARIS

SALA

Dani Espasa,
direcció musical
Enrique Cabrera,
direcció escènica

Ds. 28 de març de
2020: 10.30h, 12h i 17h
Dg. 29 de març de
2020: 10.30h i 12h

Sala 2 – Oriol Martorell
PREU

10 €

A partir de 2 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració Carmen Queralt

PICA-SO

Veniu a L’Auditori i descobrireu l’univers musical d’un dels pintors
més genials del segle XX. 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.

Concert inclòs a la temporada
d’ESCENES

HORARIS

SALA

Henrie Adams,
direcció musical
La Cubana, direcció
escènica

Ds. 18 d’abril de
2020: 12.30h i 18h

Sala 1 – Pau Casals
PREU

12 €

A partir de 5 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració La Cubana

MAAAMBO!!!

Feu les maletes i acompanyeu als músics de la Banda Municipal de
Barcelona en aquest viatge pels ritmes de l’Amèrica Llatina. Del tango
a la salsa passant pel mambo, el danzón o el cha cha cha. Una proposta
única dirigida per La Cubana!

Concert inclòs a la temporada
de BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

HORARIS

SALA

Eduard Iniesta,
direcció musical
Pablo Paz, direcció
escènica

Ds. 18 d’abril de 2020:
10.30h, 12h i 17h
Dg. 19 d’abril de 2020:
10.30h i 12h

PREU

Sala 2 – Oriol Martorell
10 €

A partir de 2 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració Daniel Jiménez

MA, ME, MI... MOZART!

Les obres del compositor de Salzburg interpretades per sis músics amb
instruments de totes les famílies: veu, acordió, clarinet baix, violí, flugel
i instruments de corda pinçada. Els arranjaments s’han fet a partir de
la música de Mozart i amb estils, ritmes i harmonies més properes a la
sensibilitat actual. El vestuari, l’escenografia i les actituds dels intèrprets
capten l’atenció des del principi fins a la fi.

HORARIS

SALA

Marta Roma,
direcció musical
Montse Roig,
direcció escènica

Ds. 9 i 16 de maig de
2020: 10.30h, 12h i 17h
Dg. 10 i 17 de maig de
2020: 10.30h i 12h

Sala 3 – Tete Montoliu
PREU

10 €

A partir d’1 any

DIRECCIÓ

Il·lustració Rebeca Luciani

TUTTI FAN PIU NOU!

Ànecs, gallines, lloros, estruços i pingüins... ocells que volen, que neden,
que corren i que canten i ballen al ritme de músiques d’èpoques i estils
ben diferents. Melodies que, com les aus, viatgen i ens conviden a
descobrir racons d’arreu del món.

HORARIS

SALA

Llibert Fortuny,
direcció musical
Raquel Tomàs,
direcció escènica

Ds. 23 de maig de
2020: 10.30h, 12h i 17h
Dg. 24 de maig de
2020: 10.30h i 12h

Sala 2 – Oriol Martorell
PREU

10 €

A partir de 2 anys

DIRECCIÓ

Il·lustració Oriol Malet

SONA BACH

Descobriu la música de Johann Sebastian Bach de la mà del saxofonista
Llibert Fortuny. Un passeig amb amics durant el qual podreu escoltar els
hits d’aquest geni del barroc, arranjats en clau de jazz i interpretats amb
instruments dels segles XX i XXI.

EL SEU PRIMER ANY A L’AUDITORI
Fins i tot abans de néixer, la música ja té efectes positius pel desenvolupament. Us ho
demostrarem en aquest projecte que busca introduir la música en la vida familiar des
dels primers mesos de l’embaràs.

Adults

27 OCT, 2 FEB i 10 MAI

MATÍ MUSICAL
PER A EMBARASSADES
Nadons de 0 - 12 mesos

20 OCT, 19 GEN i 24 MAI
Nadons de 0 - 12 mesos

17 NOV, 26 GEN i 31 MAI

CONCERT PER A NADONS

il·lustració Elisa Bernat

TALLER PER A NADONS

auditoribarcelona

auditori.cat
@lauditori
#auditori

L’Auditori de Barcelona
Lepant 150
08013
Barcelona

lauditoribarcelona
#auditori

93 247 93 00
info@auditori.cat

L’Auditori

auditoribarcelona

· 10€ → 8€ per entrada (Sales 2 i 3)
· 12€→ 10€ per entrada (Sala 1)
(Descompte no aplicable a les activitats: VINE A CANTAR i EL
SEU PRIMER ANY A L’AUDITORI)
(Els nens menors d’1 any no paguen entrada, excepte la
programació especial per a nadons)

EL CLUB DEL PETIT CONCERT
És l’espai musical per als més petits, mentre els adults
escolteu l’OBC. Tallers, jocs i activitats per passar un
diumenge musical.
Per a nens i nenes de 4 a 11 anys
Horari: diumenges de 10.45h a 14h durant la
temporada de concerts de l’OBC 2019-2020

PRELUDI. TALLER GRATUÏT
PER A GRUPS DE MÉS DE 40
PERSONES
Si sou un AFA, una escola de música, un grup de
criança.... de més de 40 persones, us oferim, amb
l’entrada del concert, un taller o bé una xerrada
gratuïta i a mida, a la vostra població, perquè el dia
del concert gaudiu de la música al 100%.
Preus per a grups:
· Si sou més de 10 persones 10%dte.
· Si sou més de 20 persones 20%dte.
Informa’t al 93 247 93 05
Informa’t del PROJECTE PRELUDI a preludi@auditori.cat
www.auditori.cat

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

Reserva obligatòria fins al dijous anterior
al concert a les 14h a areainfantil@auditori.cat
Màxim 25 places

L’Auditori és un consorci de

Amb el suport de

Principals mitjans patrocinadors

Imatges Temporada 2019_2020 © Botànica del so Perejaume

PREUS ESPECIALS PER A FAMÍLIES
Per la compra de 4 entrades d’un mateix concert
estalviaràs 2€ per entrada!

