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La proposta musical que es projecta des de l’Auditori ha transformat el 
panorama musical de Girona, que ha esdevingut un espai innovador, 
fins al punt de ser un referent a nivell català. Les notes musicals que 
ompliran la Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra faran de Girona 
un pas obligat, on tindran lloc algunes de les cites més destacades del 
territori català. 

S’ha dissenyat una programació ambiciosa i potent, equilibrada, amb 
música per a totes les edats i gustos, i amb capacitat d’aglutinar les 
millors propostes musicals del moment, des de les més clàssiques a les 
més trencadores.

Aquesta nova programació que presentem és un aparador de grans 
concerts i artistes. Volem que el públic s’emocioni amb una oferta de 
vint-i-nou propostes excel·lents, de qualitat, amb noms indiscutibles 
com ara Vladimir Fedosseiev, Zoltán Kocsis, Els Amics de les Arts, 
Mísia o Miguel Poveda, entre moltes altres. 

L’Auditori aposta per músics i formacions catalanes, pel talent de 
les noves generacions i pel suport a la producció de casa, i està al 
costat dels nostres artistes, músics i compositors emergents. La 
Cobla del Futur per a joves instrumentistes de cobla i la nova línia de 
treball amb la figura de l’artista resident, que s’enceta amb Albert 
Guinovart, un dels nostres músics més prolífics, en són una bona 
mostra.

Girona Música és un itinerari pels diferents espais i moments, amb la 
música com a protagonista, que es viuran a la ciutat aquest hivern i 
durant tota la primavera: tot un recull de les activitats formatives i de 
difusió de l’Espai Marfà i dels concerts que tindran lloc a l’Auditori de 
Girona.

Us convidem a gaudir d’una nova temporada plena d’emocions oberta 
al públic de la nostra ciutat i al vingut d’arreu.

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona
i President de la Fundació Auditori Palau de Congressos
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Divendres 10 de gener. 21h
Sala de Cambra 
Preu: 12 €

Dissabte 25 de gener. 21h
Sala de Cambra 
Preu:  14 € 

 

Dissabte 18 de gener. 21h
Sala Montsalvatge
Preu: 35  / 30 /  20 €

 

Diumenge 26 de gener. 19h
Sala Montsalvatge
Preu: 64 / 58 / 44 / 23 €

Kepa Junkera i 
Josep Maria Ribelles 

Kepa Junkera, acordió
Josep Maria Ribelles, arpa
Marc Vila, percussió

Una festa de notes en què el vent i les cordes juguen 
a seduir-se. Aquesta és l’ànima de Triki-Arp, una 
fusió proposada per dos grans mestres de la música 
folk: l’acordionista basc Kepa Junkera i l’arpista 
català Josep Maria Ribelles. Amb la col·laboració 
del percussionista Marc Vila, l’espectacle uneix les 
essències del Cantàbric i la Mediterrània, casant 
emocions a partir de les melodies que tracen la 
trikitixa i l’arpa. Mestratge i complicitat en un duet 
únic i excepcional.

Miquel Gil i Pep Gimeno 
“Botifarra” 
Miquel Gil i Pep Gimeno ‘Botifarra’, dues de les 
figures capdavanteres de la música d’arrel dels 
Països Catalans, presenten el seu espectacle Nus. 
Els dos artistes pugen a l’escenari pràcticament 
despullats; només amb la veu, la guitarra i petites 
percussions, mostren al públic seguidilles, batres, 
havaneres, jotes i fandangos, passejant musicalment 
pel més representatiu de cada comarca del país. 

+ Petita Festa i Carles Belda
Marta Vilelles, bombo
Victor Pedrol, percussions 
Marc Torrents, guitarró 
Daniel Carbonell, clarinet 
Carles Belda, acordió diatònic

El títol d’una de les primeres i més emblemàtiques 
cançons gravades per Toti Soler serveix al cantant i 
acordionista Carles Belda per definir l’esperit d’una 
nova banda: Petita Festa. Un recital proper en clau de 
taverna, sense sonorització, a pèl i en format festiu.

Miguel Poveda
Íntimo

Miguel Poveda, veu
Joan Albert Amargós, piano
Jesús Guerrero, guitarra 

CONCERT EN EXCLUSIVA

Acompanyat només per guitarra i piano, el  
badaloní Miguel Poveda ens presenta un concert 
íntim i personal, una original proposta que ens 
acosta al cantaor més autèntic. Un viatge per 
l’univers flamenc, la copla i en definitiva, per 
l’Arte amb majúscules en el qual els sentiments 
s’expandeixen i s’alliberen a partir de la veu 
incomparable d’aquest gran artista.

Orquestra Simfònica 
Nacional de Dinamarca 

Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca 
Cor Ibercamera (Mireia Barrera, directora) 
Rafael Frühbeck de Burgos, director 

Programa:
L. VAN BEEThOVEN: Simfonia núm. 8, op. 93
L. VAN BEEThOVEN: Simfonia núm. 9, op. 125 
“Coral” 

És impossible trobar una obra més adequada que la 
Novena Simfonia de Beethoven amb el seu Himne 
a l’alegria per inaugurar la setena temporada 
d’Ibercamera a Girona. Rafael Frühbeck, un 
dels directors més importants de l’actualitat, 
al capdavant d’una de les grans orquestres 
escandinaves ens endinsarà en l’univers sonor 
del músic de Bonn. 
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Divendres 7 de febrer. 21h
Sala Montsalvatge (aforament reduït)
Preu: 22 / 18 €

Mísia
Delikatessen Café Concerto

Mísia, veu i concepte
Fabrizio Romano, piano i arranjaments

PRESENTACIÓ DEL SEU NOU TREBALL

Mísia torna a Girona per presentar en exclusiva el seu 
nou treball, publicat l’octubre del 2013, Delikatessen 
Cafe Concerto, que ha comptat amb la col·laboració 
d’artistes com ara Iggy Pop, Adriana Calcanhotto o 
Ramón Vargas. Mísia ha seleccionat algunes de les 
seves cançons preferides i les interpreta acompanyada 
per Fabrizio Romano al piano. La cantant de fados 
més important de l’actualitat, defensa la seva personal 
interpretació d’un gènere que creu que no és trist, sinó 
profund i essencialment femení.  

Diumenge 9 de febrer. 19h
Sala Montsalvatge
Preu: 25 / 20 / 15 €

GIOrquestra
Lluís Rodríguez Salvà, piano
Marcel Sabaté, director

Programa:
P. I. TXAIKOVSKI: Concert per a piano i orquestra 
núm. 1 en Si b menor, op. 23
L. VAN BEEThOVEN: Simfonia núm. 6 en Fa 
major, op. 68 “Pastoral”

La GIOrquestra celebra el segon aniversari fent un 
nou pas endavant en la seva progressió. Sota la batuta 
de Marcel Sabaté, interpretarà dues obres cabdals 
de la història de la música: el Concert per a piano i 
orquestra n.1 de Txaikovski i la Simfonia n. 6 Pastoral 
de Beethoven. El convidat especial serà el gironí Lluís 
Rodríguez Salvà, pianista aclamat, guanyador de 25 
premis i que ha crescut sota el mestratge dels més 
grans: Barenboim, Argerich o De Larrocha, entre 
altres. 

ACTIVITAT PARAL·LELA
18 h. Xerrada i comentari del concert 
amb Xavier Passet, crític musical

Diumenge 16 de febrer. 19h
Sala Montsalvatge
Preu: 45 / 41 / 34 / 17 €

Orquestra Filharmònica 
Nacional d’Hongria
Concerts de Bach

Zoltán Kocsis, piano i direcció

Programa:
J. S. BACh: Concert de Brandenburg núm. 1 en Fa 
major BWV 1046
J. S. BACh: Concert per a piano i orquestra núm. 
5 en Fa menor BWV 1056 
J. S. BACh: Concert per a violí i orquestra en La 
menor, BWV 1041
J. S. BACh: Suite per a Orquestra núm. 1 en Do 
major BWV 1066

Als anys 70 un joveníssim Zoltán Kocsis es va donar 
a conèixer al nostre país amb la interpretació dels 
concerts de Bach. Des d’aleshores, la seva activitat com 
a concertista és inabastable: referència mundial del 
piano, director, compositor, musicòleg i arranjador. 
Ara, reconegut internacionalment com a Mestre, torna 
a Girona.
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Diumenge 23 de febrer. 19h
Sala de Cambra
Preu: 14 €

Mazoni
Sacrifiqueu la princesa

Jaume Pla Veu, sintetitzadors i guitarra acústica
Guillermo Martorell, sintetitzadors , guitarra 
elèctrica i veus
Miquel Sospedra, baix elèctric i veus
Aleix Bou, bateria electrònica i veus

PRESENTACIÓ NOU DISC

El cantant empordanès Jaume Pla, Mazoni, 
torna a l’Auditori per presentar en exclusiva el 
seu nou treball, Sacrifiqueu la princesa, un disc 
optimista i lluminós, compendi de cançons pop 
en el qual brillen les melodies, ara transportades 
a un paisatge completament nou. Sacrifiqueu la 
princesa representa un gir estètic nou i radical en la 
carrera de Mazoni. Les guitarres han desaparegut 
com per art de màgia i al seu lloc hi habiten els 
sintetitzadors i l’electrònica. 

CÀPSULA

Dissabte 1 de març. 21h
Sala de Cambra 
Preu: 6 €

Sr. Mit
Juny, juliol i agost

Carles Serras, guitarra acústica i veu
Laia Frigolé, teclats, melòdica i veus
Andreu Revilla, bateria
Enric Fluvià, baix

PRESENTACIÓ DEL SEU PRIMER DISC

Sr. Mit presenta el seu primer treball, Juny, juliol i 
agost, un treball honest i coherent, de qualitat, que 
transporta l’oient allà on tot sembla possible. La 
calidesa, la simplicitat, la frescor i la tendresa són 
alguns dels ingredients d’una música que abraça, 
que enganxa al millor de la vida.    

Divendres 21 de febrer. 21h
Sala Montsalvatge (aforament reduït)
Preus: 29 / 25 €

Julia Lezhneva
Julia Lezhneva, soprano
Michael Antonenko, piano

Programa:
A. VIVALDI: In furore iustissimae irae
G. F. hÄNDEL: Saeviat tellus inter rigores –
O nox dulcis HWV 240
N. PORPORA: In caelo stelle clae fulgescant – 
Care Deus cordis amantis
W.A. MOZART: Exultate, jubilate KV 165
G. ROSSINI: Tre canzoni in dialetto veneziano 
(La regata veneziana)
V. BELLINI: Ma rendi pur contento
F. SChUBERT: Impromptu op. 90 núm. 3
G. ROSSINI: Sombre foret (Guillaume Tell)
G. ROSSINI: Tanti affetti (La Donna del Lago)

ÚNIC CONCERT DE GIRA A L’ESTAT ESPANYOL

Successora de la gran Cecilia Bartoli, Julia Lezhneva 
és, segons la també soprano Kiri Te Kanawa, “un dels 
esdeveniments musicals dels darrers anys”. Després 
d’haver posat dempeus les sales de concerts més 
importants del món, és presenta a Girona en un concert 
exclusiu. Acompanyada per Michael Antonenko, i amb 
un programa ple d’atractives i conegudes melodies, 
podrem apreciar la seva veu transparent i de tècnica 
impecable. 
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Diumenge 2 de març. 19h
Sala de Cambra
Preu: 23 € (preu abonat Ibercamera 16 €)

Pau Codina, violoncel
Marc Heredia, piano

Programa:
J.S. BACh: Suite per a violoncel núm. 2 en Re 
menor BWV 1008
F. ChOPIN: Dos nocturns
F. LISZT- R. WAGNER: Mort d’Isolda (Liebestod)
J. BRAhMS: Sonata per a violoncel i piano núm. 1 
en Mi menor, op. 38

L’Auditori de Girona es prepara per rebre dos dels 
instrumentistes més importants del país; dues 
personalitats musicals que s’uniran per oferir-nos 
algunes pàgines per separat. El concert es clourà 
amb la lectura de la impressionant primera Sonata 
per a violoncel i piano de Johannes Brahms. Un 
concert per escoltar dos intèrprets que són el futur 
musical del nostre país.

 

Divendres 7 de març. 21h
Sala Montsalvatge 
Preu: 28 / 22 / 20 €

John Mayall 
Rocky Athas, guitarra
Greg Rzab, baix
Jay Davenport, batería

El llegendari John Mayall torna a Girona per 
celebrar la gira del 80è aniversari. El músic, un dels 
precursors del blues britànic, va ser el fundador de 
la famosa banda The Bluesbreakers, que va comptar 
amb la col·laboració de guitarristes com ara Eric 
Clapton, Peter Green o Mick Taylor. Mestre del 
blues i figura clau en la música contemporània, ha 
publicat ja més de 50 àlbums, molts dels quals han 
suposat nous patrons dins la història de la música 
moderna.

Dissabte 8 de març. 19h
Sala de Cambra
Preu: 12 €

Cobla Ciutat de Girona
Jordi Pauli, saxofon
Jesús Ventura, direcció
Joan Torras, percussió

Programa:
Obres de Joan Josep Blay, Jesús Ventura 
i Darius Milhaud

La Cobla Ciutat de Girona realitza el projecte 
de fusió de la cobla amb el saxòfon, en el qual 
descobrirà noves sonoritats i mostrarà la gran 
versatilitat i adaptació de la formació. Per a aquesta 
ocasió, comptarà amb la presència del saxofonista 
Jordi Paulí Safont, instrumentista de saxo i 
tenora, reconegut en l’àmbit de la cobla, del jazz i 
d’orquestres amb una àmplia experiència.

 

Diumenge 9 de març. 19h
Sala Montsalvatge
Preu: 38 / 33 / 26 / 14 €

Forma Antiqva
Aarón Zapico, clave i direcció

Programa:
A. VIVALDI: Les Quatre Estacions

Ibercamera presentarà per primera vegada en 
la seva temporada de Girona una formació amb 
instruments originals. Ho farà de la mà del conjunt 
Forma Antiqva, que interpretarà una de les obres 
més emblemàtiques de tots els temps: Les Quatre 
Estacions de Vivaldi. Un viatge musical inspirat per 
la natura.
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Divendres 21 de març. 21h
Sala Montsalvatge
Preu: 20 / 16 / 14 €

La màgia de la veu
JOAN ChAMORRO QUARTET & EVA FERNÁNDEZ, 
ANDREA MOTIS I MAGALÍ DATZIRA
Tribut a tres grans

Joan Chamorro, contrabaix, 
saxos tenor i baríton i veu

Eva Fernández, veu i saxo soprano i alt
Andrea Motis, veu, trompeta
i saxos alt i soprano
Magalí Datzira, veu i contrabaix
Ignasi Terraza, piano i hammond
Josep Traver, guitarres
Esteve Pi, batería

Joan Chamorro proposa un tribut a tres grans dives 
del jazz com són Dinah Washington, Sara Vaughan 
i Billie Holiday. Es tracta d’un homenatge a través 
de les veus d’Eva Fernández, Andrea Motis i Magalí 
Datzira, totes elles provinents del planter de la 
Sant Andreu Jazz Band. Acompanyades per un trio 
de luxe, les tres dones emocionaran el públic amb 
un viatge al passat a través del present i amb una 
revisió de les peces actualitzada, personal i única. 

 

Dissabte 22 de març. 21h
Sala Montsalvatge
Preu: 18 / 14 / 12 €

The Gospel Viu Choir
Amb aquest espectacle d’urban gospel, The Gospel 
Viu Choir obre una nova etapa, caracteritzada pel 
ritme més intens i el funk més electritzant i potent, 
amb tota l’energia de sempre. Non stop gospel és 
un cúmul d’emocions a flor de pell, una seqüència 
musical en la qual l’espectador forma part del 
mateix espectacle amb una dinàmica intensament 
participativa i contemporània. Un gospel divers i 
atractiu.

Diumenge 23 de març. 19h
Sala de Cambra
Preus: 23 € (preu abonat Ibercamera 16€)

CONCERT FAMILIAR

Diumenge 6 d’abril. 12 h
Sala Montsalvatge (aforament reduït) 
Preu: 5,5 €

Musiquetes de paper 
Arnau Berenguer, guitarres, baix i veus
Núria Lozano, acordió diatònic i veus
Oriol Cases, bateria, programacions i veus
Ramon Fernández, veu
Joan Alfred Mengual, titellaire
Ramon Fernández, titellaire

Musiquetes de paper és un espectacle 
multidisciplinari creat conjuntament pel grup 
Fem sonar les musiquetes i l’artista visual Joan 
Alfred i guanyador de la Beca Jaume Casademont 
en cultura popular del 2013. És un concert 
il·lustrat amb teatrins de paper que vol recuperar 
aquest llegat lúdic per evitar que caigui en l’oblit, i 
per adequar-lo als interessos dels infants d’avui en 
dia, avesats a les actuals formes d’entreteniment i 
a les noves tecnologies.

Trio Kandinsky
Programa:
S. RAKhMÀNINOV: Trio núm. 1 Elegíac
E. GRANADOS: Trio
D. XOSTAKÓVITX: Trio núm. 2

El nostre trio més internacional ens ofereix 
un deliciós programa que inclou els Trios de 
Rakhmàninov, Granados i Xostakóvitx. Tres obres 
molt diferents que mostren l’aproximació dels tres 
genis davant d’aquesta formació cambrística. Amb 
el seu habitual entusiasme i vitalitat sonora, el Trio 
Kandisnky resoldrà les dificultats intrínseques 
de les obres per oferir una interpretació plena 
d’expressivitat i emoció.
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Ignasi Cambra, piano
Programa:
D. SCARLATTI: Sonata K.32 en re menor
D. SCARLATTI: Sonata K.55 en sol major
J. BRAhMS: Klavierstucke, op. 118
W.A. MOZART: Variacions sobre un minuet de 
Duport K.573 
F. ChOPIN: Polonesa-Fantasia en la bemoll major 
op. 61
F. ChOPIN: Balada en sol menor op. 23

Nascut a Barcelona, Ignasi Cambra és un dels joves 
pianistes més destacats del panorama pianístic actual. 
Cambra es va perfeccionar a la prestigiosa Julliard 
School de Nova York i ja ha actuat a sales com ara el 
Carnegie Hall, el Kenedy Center o el Mariinsky de Sant 
Petersburg. Un programa atractiu i ple de subtileses ens 
mostrarà el bon moment d’aquest intèrpret.

Orquestra de Girona
A la sirga
En el tricentenari dels fets de 1714

Orquestra de Girona
Jordi Molina, tenora 
Perepau Jiménez, acordió diatònic

Per a l’any commemoratiu dels fets de 1714, Jordi Molina 
i Perepau Jiménez, amb una reconeguda trajectòria 
professional, i l’Orquestra de Girona s’uneixen per oferir 
una visió intimista i sorprenent d’un repertori de nova 
creació. Es tracta de composicions i arranjaments que 
fusionen la tradició de dos instruments d’arrel, la tenora 
i l’acordió diatònic, per tal de contribuir a la continuïtat i 
persistència identitària dels valors musicals de la nostra 
cultura. 

Diumenge 6 d’abril. 19h
Sala de Cambra
Preu: 23 € (preu abonat Ibercàmera 16€)

Diumenge 13 d’abril. 19 h
Sala de Cambra
Preu: 10 €

Amb el suport de:
Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, i Fundació 
Auditori -Palau de Congresos

Amb la col.laboració de:  
hotel Penínsular, Filharmonia Gironina, Stringendo

Diumenge 27 d’abril. 19h
Sala Montsalvatge
Preu: 29 / 26 / 23 / 12 €

Dilluns 14 d’abril. 21h
Sala Montsalvatge
Preu: 25 €

Yundi, piano
Programa:
F. ChOPIN: Nocturn núm. 1 en si bemoll menor 
op.9 núm.1
F. ChOPIN: Nocturn núm. 13 en do menor op. 48 
núm. 1
R. SChUMANN: Fantasia en do op. 17
L. VAN BEEThOVEN: Sonata núm. 23 en fa menor 
op. 57 “Appassionata”
L. VAN BEEThOVEN: Sonata núm. 14 en do 
sostingut menor op.27 núm. 2 “Clar de Lluna”

Yundi, una de les estrelles del piano més populars 
de la Xina, torna a l’Auditori de Girona per 
presentar un concert en exclusiva. Després de 
guanyar el Concurs Chopin de Varsòvia l’any 
2000, fou el primer pianista xinès projectat 
internacionalment. Prova del seu èxit és la 
impressionant gira de 56 actuacions que està 
preparant per tota la Xina, amb la qual actuarà 
davant de més d’un milió d’espectadors.

Rèquiem Alemany 
de Brahms

Orquestra Simfònica del Vallès 
Cors de Girona i altres

CONCERT PARTICIPATIU

L’Orquestra Simfònica del Vallès ha posat en marxa 
un nou projecte: el Concert Participatiu de Setmana 
Santa. Els cors de Girona preparan, juntament amb 
l’Orquestra i sota la batuta de Xavier Puig, una 
magnífica obra per a l’ocasió: el Rèquiem alemany 
de Brahms. Un concert, que de ben segur, resultarà 
molt emocionant.
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The Swingle Singers
Joanna Goldsmith-Eteson, soprano
Sara Brimer, soprano
Clara Wheeler, contralt
Oliver Griffiths, tenor
Christopher Jay, tenor
Kevin Fox, baríton
Edward Randell, baix

La llegendària formació londinenca arriba per primera 
vegada a l’Auditori. Des del llançament del seu primer 
àlbum el 1963, aquest grup de virtuosos a cappella ha 
actuat en els escenaris més importants del món, ha 
guanyat cinc premis Grammy i ha enregistrat més de 50 
discos. El seu ampli repertori abraça el pop, el rock, el 
jazz, la música llatina i la clàssica, tot amb l’inimitable so 
“swingle”.  

Estopa
A solas 

José Muñoz, guitarra i veu
David Muñoz, guitarra i veu

Després de visitar Girona el 2010, els germans José i 
David Muñoz, Estopa, trepitgen per primera vegada 
l’escenari de l’Auditori en un concert que promet ser 
molt especial. Serà un dels tres únics concerts que faran 
a Catalunya en versió acústica, despullats, sense artificis, 
amb l’únic acompanyament de les guitarres i les seves 
veus. Faran un repàs de tots els seus èxits en un concert 
íntim i molt proper, dissenyat per l’equip d’El Terrat.

Dissabte 10 de maig. 21h
Sala Montsalvatge (aforament reduït) 
Preu: 18 / 15 €

Divendres 16 de maig. 21h
Sala Montsalvatge
Preu: 38 / 38 / 28  €

Concert en
coproducció amb: 

Divendres 2 de maig. 21h
Sala Montsalvatge
Preu: 12 / 12 / 6 €

Cobla del futur
& Cobla La Principal 
de La Bisbal 

Francesc Cassú, director

La Cobla del Futur és un projecte que va néixer 
l’any passat impulsat per l’Ajuntament de 
Girona i l’Auditori, amb l’objectiu de fusionar 
alguna formació de relleu amb una selecció de 
músics de cobla menors de 30 anys i nascuts a 
les comarques gironines. Després de la reeixida 
primera experiència de l’any passat, aquest any els 
seleccionats, al costat de La Principal de La Bisbal, 
triaran sardanes per al lluïment del solista. Clourà 
el concert algunes obres per a dues cobles.
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Diumenge 18 de maig. 20h
Sala Montsalvatge
Preu: 58 / 52 / 38 / 22 €

Programa:
P.I. TXAIKOVSKI: Vals de La Bella dorment
F. ChOPIN: Concert per a piano i orquestra núm. 1 
en Mi menor, op. 11
A. DVORÁK: Simfonia núm. 9 Nou Món, en Mi 
menor, op. 95

Vladimir Fedosseiev és reconegut Mestre entre els 
mestres en la interpretació del gran repertori eslau. 
Encara avui recordem l’impacte que va causar la 
seva actuació a l’Auditori de Girona l’any 2011, quan 
va interpretar el Llac dels Cignes de Txaikovski. En 
aquest magnífic concert dirigirà Iulianna Avdeieva, 
guanyadora del Concurs Chopin de Varsòvia del 
2010, que interpretarà sota la seva batuta el Concert 
núm. 1 de Chopin.

Orquestra 
Simfònica 
Txaikovski 
de Moscou 

Iulianna Avdeieva, piano 
Vladimir Fedoseiev, director 

CÀPSULA

Divendres 23 de maig. 21 h
Sala de Cambra
Preu: 6 €

The Blackiss
White

Tati, veu
Carla Aguilar, veus i percussió
Pol Figueres, guitarra i veus
Nuri Madí, percussió i veus

The Blackiss arriba a l’Auditori de Girona per 
presentar el seu nou projecte White; una aventura 
que recull les inquietuds sorgides al llarg dels seus 
quatre anys de trajectòria i que deixa de banda les 
versions, mostrant-nos la part més humana, íntima 
i creativa del grup.

CONCERT FAMILIAR

Dissabte 24 de maig. 12 h
Sala de Cambra
Preu: 5,5 €

Tubs i tubes
Albert Guinovart, direcció musical, 
composició i arranjaments 
Xavier Gallego, constructor d’instruments
Joan B. Domènech, tuba baixa i contrabaixa, 
tub giratori, harmònica d’ampolles, tubes 
connectades, nous, metal·lòfon, kazoo, tubòfon 
i veu
Victor Ferragut, bombardí, contratubòfon, 
harmònica d’ampolles, cascabells i veu
Maria Puertas, tuba baixa i contrabaixa, cresta 
d’acords, metal·lòfon, tubòfon, didgeridoo, saxo 
de regadiu i veu

Concert interpretat per dues tubes, un bombardí 
i tot un seguit d’instruments construïts a partir 
de tubs i materials diversos com ara una barra de 
cortina, tubs de conducció de cables o ampolles 
d’aigua. Gaudirem de danses de diferents països 
del món, així com de les que compositors de 
diferents èpoques i estils han inclòs en la seva 
obra. Tot això dins l’embolcall d’un entorn estètic 
dissenyat per aconseguir que cada moment del 
concert sigui únic.
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Divendres 30 de maig. 21h
Sala Montsalvatge 
Preu: 28 / 28 / 18 €

Els Amics de les Arts
Joan Enric Barceló, veus i guitarra
Eduard Costa, veus, moog, xilòfon i melòdica
Ferran Piqué, veus, guitarra i bases
Dani Alegret, veus i piano
Ramon Aragal, bateria
Pol Cruells, baix

PRESENTACIÓ NOU TREBALL

Després d’un èxit sense precedents, Els Amics de 
les Arts presentaran oficialment a Girona el seu 
esperat quart disc. Un dels retorns més sonats de la 
temporada d’un dels grup de referència de l’actual 
escena musical, que ja ens va sorprendre i captivar 
amb els seus àlbums anteriors, l’aclamat debut, 
multipremiat i supervendes Bed & Breakfast (2009), 
Espècies per Catalogar i Tenim dret a fer l’animal. 
Un concert imperdible.

Concert en
coproducció amb: 

Diumenge 25 de maig. 20h
Sala de Cambra
Preu: 15 €

Albert Guinovart, piano
ARTISTA RESIDENT DE L’AUDITORI DE GIRONA 2014

Programa:
F. ChOPIN: Grande Valse Brillante, op. 34 núm. 3
  Impromptu núm. 2, op. 36
  Nocturn, op. 27 núm. 2
  Grande Valse, op. 42
  Nocturn, op. 48 núm. 1
  Andante spianato et Grande Polonaise
 Brillante, op. 22
A. GUINOVART: Valsos poètics
  Nocturn a Chloe (ESTRENA)
  Estampes
  Fantasia-evocació
  Suite de Mar i Cel

Pianista, compositor, acompanyant, 
arranjador... Albert Guinovart és un 
músic total; un creador que el públic 
de Girona podrà explorar des de molts 
vessants al llarg d’aquest proper any. En aquest 
primer recital es podrà apreciar el seu art davant 
del teclat. A més d’un seguit de populars obres de 
Chopin, interpretarà una suite amb els fragments 
més coneguts del seu musical Mar i cel (1988), 
estrenat i popularitzat per Dagoll Dagom.

AUDITORI
OBERT
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EM
Activitats musicals
ESPAI MARFÀ
www.girona.cat/marfa 

ORGANITZA: 
Espai Marfà
Secció de Joventut - Ajuntament de Girona 
Cases de la Música Salt – Girona 

Inscripcions:
Espai Marfà
www.girona.cat/marfa 
Tel. 972 010 009 
espaimarfa@ajgirona.cat

15% de descompte amb el carnet Qltura 
Jove, el Carnet Cultural i el Carnet Club 
Ciutat del Teatre. 
10% de descompte a jubilats, majors de 
65 anys i aturats, i amb la presentació 
del carnet de família nombrosa o 
monoparental, i la Targeta acreditativa 
de la discapacitat.
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De 19 a 21 h
Preu: 30 € (cal inscripció prèvia 
abans del 7 de gener)

A càrrec de Jordi Homs, cantant 
i actor.

Dimarts 14, 21 i 28 de gener i 4 i 11 de febrer (5 sessions) 

Curs de tècniques de veu i cant (nivell I)

En aquest curs es treballaran conceptes bàsics de la respiració i 
el cos que incideixen en la veu i el cant: les tècniques de relaxació 
i motricitat, la projecció motriu i vocal, la dinàmica vocal i 
l’expressió des del moviment, o el registre vocal.

De 18.30 a 21 h
Preu: 15 € (cal inscripció prèvia 
abans del 22 de gener)

A càrrec de Josep Pedrals, poeta, 
i Jaume Pla, Mazoni, músic.
Col·labora: Biblioteca 
Salvador Allende

Dimecres 29 de gener i 5 de febrer

La cançó: fons i forma. 
Tècniques narratives per a lletristes

Amb aquest curs es volen proporcionar els recursos i les tècniques 
literàries bàsiques per millorar la capacitat narrativa a l’hora 
d’escriure les lletres de cançons.

De 18 a 21.30 h
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 16 gener)

A càrrec de Pau Puig, llicenciat 
per l’ESMUC en música tradicional 
(especialitat de dolçaina).

Dijous 23 de gener 

Taller per a instrumentistes de doble 
canya tradicionals

Taller de perfeccionament dirigit a grallers i altres instrumentistes 
de doble canya tradicionals de nivell mitjà, per treballar aquelles 
tècniques bàsiques (respiració, posició del cos, digitació, etc.) que 
ens permetin créixer i millorar com a instrumentistes.

De 19 a 20.30 h
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia)

A càrrec de Jordi Servosa, 
enginyer acústic.

Dimecres 22 de gener 

Construcció d’estudis de gravació
i sales d’assaig de baix pressupost

Xerrada per abordar els conceptes bàsics (aïllament i 
condicionament acústic, el comportament del so) que permetin la 
construcció d’un estudi o local d’assaig de baix cost.

De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia)

A càrrec de Paco Loco, músic i 
productor musical.

Dijous 30 de gener

L’ofici del productor 
musical, 
amb Paco Loco

Trobada amb Paco Loco, productor 
musical de referència, per parlar 
sobre com entén el rol i la importància 
del productor, tant a nivell artístic 
com tècnic, en un projecte de creació 
musical.
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De 19 a 21.30 h
Preu: 40 € (cal inscripció prèvia 
abans del 28 de gener)

A càrrec de Lluís Ferrer, tècnic de so.

Dimarts 4, 11 i 18 i dijous 6, 13 i 20 de febrer (6 sessions)

Curs d’iniciació a l’autoenregistrament

Curs per afrontar des de zero el món de l’estudi musical domèstic 
i adquirir les nocions bàsiques per a l’autoenregistrament aplicat a 
assajos i a la creació musical. Cal portar ordinador.

De 19 a 20.30 h
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia)

Dimecres 19 de febrer

Presentació de la convocatòria d’ajuts
a la creació Kreas 2014

Sessió per a resoldre de forma pràctica tots els dubtes relacionats amb 
la convocatòria Kreas d’ajuts a la creació i la presentació de projectes.

De 19 a 21 h
Preu: 30 € (cal inscripció prèvia 
abans del 10 de febrer; per 
inscriure’s al nivell II cal haver fet 
abans el curs de nivell I)

A càrrec de Jordi Homs, cantant
i actor.

Dimarts 18 i 25 de febrer i 4, 11 i 18 de març (5 sessions)

Curs de tècniques de veu i cant (nivell II)

En aquest segon nivell es treballarà amb major deteniment la tècnica 
del cant. Entendrem el perquè de la tècnica i experimentarem 
l’enriquiment harmònic del so a partir de l’acció natural. 

De 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Preu: 15 € (cal inscripció prèvia 
abans del 8 de febrer)

A càrrec d’Ernesto Briceño, 
violinista, pedagog i compositor. És 
director del projecte Cordes del món.

Dissabte 15 de febrer

Cordes extremes. 
Tècniques d’improvisació 
per a instruments de corda fregada

Sessió per abordar des de la perspectiva de la música moderna la 
interpretació i la improvisació amb instruments com el violí, el 
violoncel o el contrabaix. 

De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia)

A càrrec de Rafael Camps i Esther 
Pujol, gestors culturals. Dirigeixen 
Ingràvid Creative Office.

Dimecres 12 de febrer

L’ a, b, c, per a finançar el teu projecte

En aquest taller et donarem les pistes essencials i imprescindibles 
per a triomfar en la recerca de finançament per als teus projectes de 
creació. Convertirem la teva idea o projecte en un atractiu dossier 
orientat a presentar-lo a les convocatòries de subvencions i altres 
modes de finançament, tant públics com privats. 

De 10.30 a 11.30 h (1r torn)
De 12 a 13 h (2n torn)
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 22 de febrer, inclou 
inscripció de l’adult acompanyant)

A càrrec de Sr. Mit (Carles Serra) 
i Qpertin Cultura Interactiva.

Dissabte 1 de març

Pop iPad! Creem música amb l’iPad! 
(per a famílies amb infants de 7-12 anys)

A través d’instruments virtuals d’apps per a dispositius tablet 
crearem petites peces musicals i farem l’acompanyament de la 
banda musical del Sr. Mit.
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De 19 a 21.30 h
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 5 de març)

A càrrec de Jordi Carles, guitarrista. 

Dimecres 12 de març 

Pedal a fons. Introducció a l’utilització de 
pedals i efectes

Sessió teòrica i pràctica per a guitarristes i altres instrumentistes, 
amb l’objectiu de conèixer els tipus d’efectes bàsics i obtenir més 
recursos a l’hora de modelar el so.

De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia)

A càrrec de Josep Matas, advocat.

Dijous 6 de març

Drets d’autor i propietat intel·lectual

Xerrada per aprofundir en el coneixement sobre els drets d’autor i 
la música, les diferents formes d’explotació, la gestió dels drets i el 
paper de les entitats de gestió, o les noves llicències.

De 19 a 21 h
Preu: 30 € (cal inscripció prèvia 
abans del 3 de març)

Dilluns 10, 17, 24 i 31 de març 
i dimecres 2 d’abril (5 sessions)

Taller de creació 
d’un videoclip

Taller per aprendre tot el procés creatiu d’un videoclip: treballarem 
una idea a partir d’un guió, seguidament farem el rodatge i 
acabarem amb l’edició i el muntatge del nostre primer videoclip.

Dijous 13 de març

Girona ciutat de festivals. 
STRENES

Trobada amb el director artístic 
del festival Strenes per conèixer les 
interioritats del festival: el plantejament 
artístic, com s’organitza i es planifica 
el festival, la producció tècnica, 
l’acollida d’artistes, la comunicació, 
etc.  La presentació es completarà amb 
una visita a l’Auditori de Girona, per 
veure com funciona el festival entre 
bambolines en un dia de concert.

De 19 a 20.30 h
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia)
Preu i data visita Auditori + concert: 
a concretar

A càrrec de Xavi Pascual, director 
del festival Strenes.

De 19 a 20.30 h
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia)

A càrrec de Maarten van Wijck, 
cofundador de La Cupula Music.

Dimecres 5 de març

Presentació de La Cupula Music

Presentació de La Cupula Music, una empresa pionera en el 
desenvolupament d’eines tecnològiques per al sector musical que 
ofereix solucions de distribució digitals, tant a artistes com a segells 
discogràfics.
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De 10.30 a 11.30 h
(nadons de 0 a 18 mesos)
De 12 a 13 h
(nadons de 18 a 36 mesos)
Preu: activitat gratuïta (cal 
inscripció prèvia. Una inscripció 
per família, màxim tres membres)
A càrrec d‘Abiabaï, ballarins i músics 
formats per Paulo Lameiro, músic i 
pedagog, creador del Concerto para 
bebés.
Coorganitza: Biblioteca Salvador 
Allende

Dissabte 15 de març

Taller concert: música i 
dansa per a nadons

El taller concert per a nadons és una 
activitat per acostar la música als 
més petits i interactuar d’una forma 
artística en família.

De 18.30 a 21.30 h
Preu: 20 € (inscripció individual) / 
30 € (inscripció per grups –màxim 2 
participants)
(cal inscripció prèvia abans del 5 
de març)

A càrrec de Marc Isern, responsable 
de l’agència de comunicació cultural 
Vibra Comunicació.

Dimecres 19 i 26 de març

Aprèn a fer un kit de premsa
per al teu grup de música 

Taller pràctic per aprendre a preparar un kit de premsa per al teu 
grup de música que serveixi per enviar als mitjans de comunicació i 
et permeti treure el cap entre la multitud d’ofertes existents.

De 16.30 a 19 h 
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 8 de març)

A càrrec de Lluís Figueras, 
guitarrista.

Coorganitza: Black Music Festival

Dissabte 15 de març

Taller de guitarra slide amb Lluís Figueras

Sessió pràctica per a guitarristes en què s’abordarà la tècnica de 
la guitarra slide (bottleneck) i del lap steel guitar a partir de les 
afinacions emprades. Vàlid per a guitarra elèctrica o acústica.

Divendres 21 de març de 21 a 23 h 
Dissabte 22 de març de 10 a 14 h
Preu: 25 €* (cal inscripció prèvia)
* Inclou taller + entrada concert a 
l’Auditori de Girona + 2 entrades 
per a la inauguració del Black Music 
Festival, si la inscripció és abans del 
dia 1 de març.

A càrrec de Moisés Sala, director
de The Gospel Viu Choir.

Divendres 21 i dissabte 22 de març

Taller de gospel amb Moisès Sala

Taller de gospel dirigit per Moisès Sala adreçat a la població juvenil 
i adulta. No són necessaris coneixements musicals. Els alumnes 
participaran al final de l’actuació de The Gospel Viu Choir a 
l’Auditori de Girona dissabte 22 de març a les 21 h.

Organitza: Black Music Festival
Inscripcions: www.blackmusicfestival.com 
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De 10.30 a 13.30 h
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 21 de març)

A càrrec de Pep Solà, professor de 
bateria de l’Aula de Música Moderna 
del Conservatori de Vic. 

Dissabte 29 de març

Taller d’afinació de bateries

Sessió pràctica d’afinació de la bateria per a tots aquells músics 
que vulguin adquirir les nocions bàsiques i treballar afinacions per 
estils (jazz, rock, fusió).

De 19 a 21 h
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 3 d’abril)

A càrrec de Miquel Sospedra, 
baixista amb Mazoni, Sanjosex o 
Refree entre d’altres.

Dijous 10 d’abril

El so del baix

Miquel Sospedra ens mostrarà els elements que configuren el so 
del baix: l’instrument, el tipus de cordes, els efectes, els previs o els 
amplificadors. Coneixerem com millorar el so del baix.

De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta
(cal inscripció prèvia)

A càrrec de Joan Carles Ros, 
tècnic de so.

Dimecres 9 d’abril 

Del local a l’escenari. Taller sobre producció 
tècnica en un grup de música

Aquesta sessió està orientada a grups que vulguin millorar i 
adquirir unes nocions bàsiques sobre tots aquells aspectes tècnics a 
tenir en compte, tant al local d’assaig com a l’escenari.

De 17 a 19.30 h 
Preu: activitat gratuïta
(cal inscripció prèvia)

A càrrec de Rxnde Akozta 
(Los Paisanos). MC, beatmaker 
i editor cubà.

Col·labora: Associació Brainstorming

Dissabte 5 d’abril

Posa a punt el teu directe (hip-hop) – 
Assaig obert amb l’MC cubà Rxnde Akozta

Sessió orientada a grups de hip-hop que vulguin millorar la 
preparació del seu directe. Es treballaran aspectes tan importants 
com la comunicació amb el públic, el so o una bona actitud escènica.

Dissabte 3 de maig

Introducció al piano latin jazz

Taller d’introducció al latin jazz per a pianistes, en què es treballarà 
la tècnica pianística bàsica i els diferents tipus d’acompanyament, 
(tumbaos) incidint en la mecànica i la relació amb el ritme i la 
percussió.

De 16.30 a 19.30 h 
Preu: 5 € (cal inscripció prèvia 
abans del 26 d’abril)

A càrrec de David Poblete, pianista, 
i Fidel Cuentas, percussionista.

De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia)

Dimarts 6 de maig

Taller d’assessorament sobre produccions 
musicals de petit format 

Què cal tenir en compte a l’hora de plantejar-se si un concert és 
viable? Es tractaran temes com ara els permisos, la potència que 
caldrà, les necessitats tècniques o les condicions de l’artista.
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De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia)

A càrrec de Josep Lluís Samper.

Dimarts 20 de maig

Taller d’assessorament legal per a músics

Sessió per abordar els aspectes legals relacionats amb la música 
en directe (contracte d’actuació, factures, règim laboral) i orientar 
jurídicament sobre les problemàtiques concretes que es plantegin.

De 10 a 11.45 h (taller de so)
De 12 a 13.45 h 
(taller d’il·luminació)
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia)

Dissabte 17 de maig

Taller de manipulació d’equips de so i llums 

L’Ajuntament de Girona cedeix a les entitats un equip de so i llums 
per a actes de petit i mitjà format. Aquesta jornada servirà per 
aprendre a fer-ne un bon ús.

De 19 a 21.30 h
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia)

A càrrec d’Helena Cases, 
especialista en màrqueting digital i 
marca personal.

Coorganitza
Concurs Intro

Dimecres 14 de maig

Facebook per a grups de música

Com funciona Facebook? Quines són les principals aplicacions per 
a grups de música i com utilitzar-les? Explicarem com definir la 
millor estratègia per a un grup de música a Facebook.

De 19 a 21.30 h
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia)

A càrrec d’Helena Cases, 
especialista en màrqueting digital
i marca personal.

Coorganitza
Concurs Intro

Dimecres 7 de maig

Eines 2.0: promocionar grups de música

Sessió per conèixer com hauria de ser un lloc web 2.0, així com 
les eines existents per difondre la nostra música en les principals 
xarxes socials.

De 19 a 21 h
Preu: activitat gratuïta 
(cal inscripció prèvia).

A càrrec de Lluís Ferrer, tècnic 
de so i Eduard Bonet, músic.

Dimecres 21 de maig

El músic i les aplicacions 
a l’iPad

Ets músic i disposes d’un iPad? En 
aquesta xerrada identificarem les 
diferents aplicacions musicals i 
dispositius que poden facilitar-te
el dia a dia.
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BUC OBERT. 
CONCERTS A L’ESPAI 
MARFÀ
Els dijous 16 de gener, 20 de febrer, 20 de març,
15 de maig i 19 de juny a les 19.30 h 

Activitat gratuïta 

L’Espai Marfà obre les portes 
a les noves bandes per fer 
presentacions en públic i 
adquirir experiència i rodatge 
a l’escenari, i també als 
grups més consolidats com a 
escenari de proves o per a la 
presentació de nous projectes.

Consulteu programació a www.girona.cat/marfa 

CICLE DE 
DOCUMENTALS 
MUSICALS A L’ESPAI 
MARFÀ

El primer dilluns de cada 
mes us oferim una pel·lícula 
documental actual per 
acostar-nos al fet creatiu 
d’alguns dels artistes més 
rellevants del panorama 
musical.
Activitat gratuïta 
Més informació: www.girona.cat/marfa

Dilluns 3 de febrer a les 19.30 h
Pauls Planet

Presentació a càrrec dels directors 
Aleix Barba i Marc Sirisi

Pauls Planet d’Aleix Barba i Marc Sirisi 
(Catalunya, 2013). 90 minuts. 
Versió original en català i castellà.

Pauls Planet és una road movie de la gira de 60 dies 
en bicicleta i 55 concerts de l’artista nord-americà 
d’arrels catalanes Paul Fuster. Un documental que 
permet a l’espectador submergir-se en el particular 
món del cantautor folk i, a poc a poc, completar 
un íntim retrat d’una persona que frega els límits 
humans.

Col·labora: Mou-te en bici
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Dilluns 3 de març a les 19.30 h
No More Tour

No More Tour de Fermin Muguruza i Daniel 
Gómez 
(País Basc, 2013). 105 minuts. 
Versió original subtitulada.

No More Tour és el relat de l’extenuant (i potser 
darrera) gira mundial de Fermin Muguruza el 2013. 
De Berlín a Villarrobledo, de Zarautz al Kurdistan. 
Una ràfega de concerts i veus. Es ballen corridos, 
ska i dub; es parla de presos, espais autònoms i 
esquerra radical.

Dilluns 7 d’abril a les 19.30 h
La Pegatina - El Docu

La Pegatina - El Docu de Xavi Martínez Negre 
(Catalunya, 2013). 80 minuts. 
Versió original en català i castellà.

La Pegatina celebra els seus deu primers anys de 
vida amb aquest documental dirigit per Xavier 
Martínez “Chobichoba”: un film bufó que repassa 
en clau d’humor la trajectòria de la formació 
vallesana.

Dilluns 5 de maig a les 19.30 h
Ciao Pirla!

Ciao Pirla d’Oscar D’Aniello, Josep Badell, Carlos 
Sanchez-Llibre i Eloi Tomàs 
(Catalunya, 2013). 75 minuts. 
Versió original en català i castellà.

Durant el procés de creació del seu quart àlbum, 
Oscar D’Aniello, cantant de Delafé y Las Flores 
Azules, perd el seu pare. Al llarg de 1.369 km, 
l’equip de rodatge acompanya Oscar en una 
aventura en bicicleta cap al desconegut, per 
retornar el seu pare a Desio, Itàlia, la seva terra 
natal.

Col·labora: Mou-te en bici
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CANALS DE VENDA

A partir del 17 de desembre 
a les 12h. Excepcionalment, 
s’obrirà la taquilla del Teatre 
Municipal el dissabte 21 de 
desembre d’11h a 18h i el 
diumenge 22 d’11h a 14h. 

WEB
Fins a mitja hora abans de l’inici de 
l’espectacle:
www.auditorigirona.org

TELÈFON
Fins a mitja hora abans de l’inici de 
l’espectacle: 902 091 722

TAQUILLES:
Auditori de Girona: 
de dimarts a divendres 
de 12h a 14h. 
Una hora abans de l’inici del 
concert es vendran, si en queden, 
entrades del concert del dia.

Teatre Municipal: 
de dimarts a divendres 
de 13h a 17h. 

Les taquilles romandran tancades 
els dies 24, 25, 26
i 31 de desembre, 1 de gener, 
18 d’abril i 1 de maig. 

ENTRADES  BERCAMERA
A través dels canals següents:

WEB
www.ibercameragirona.cat

TAQUILLES
Només a les taquilles de l’Auditori 
de Girona en l’horari habitual 
d’obertura.

INFORMACIÓ DE COMPRA
933 179 050
De dilluns a divendres 
de 10h a 14h i de 15.30h a 18h 

Venda d’entrades
i abonaments

Venda d’entrades 
a www.auditorigirona.org, 
902 091 722, taquilles de l’Auditori 
de Girona i Teatre Municipal

Venda d’abonaments 
al telèfon 902 091 722 
i a les taquilles de l’Auditori 
de Girona i del Teatre Municipal

A partir del 17 de desembre 
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PAQUETS A LA CARTA 
I ABONAMENTS

A la venda a partir 
del 17 de desembre a les 12h .

TIPUS D’ABONAMENTS:
Els abonaments inclouen un 
mateix nombre d’entrades per 
cadascun dels espectacles 
seleccionats.

Els abonaments es poden 
configurar combinant 
espectacles de l’Auditori de 
Girona, el Teatre Municipal,
la Sala la Planeta i el CC. La 
Mercè.

ABONAMENT A LA CARTA 8
A partir de 8 espectacles 
amb un 25% de descompte.

ABONAMENT A LA CARTA 4
A partir de 4 i fins a 7 espectacles 
amb un 20% de descompte.

ABONAMENT FAMILIAR
A partir de 4 espectacles familiars 
amb un 20% de descompte. 

Els abonaments només es 
vendran presencialment a 
taquilles o trucant al telèfon 
902 091 722.

Queden exclosos dels 
abonaments a la carta 4 
i 8 els concerts de Càpsula, 
els concerts familiars i els 
concerts d’Ibercamera, 
Miquel Poveda, Estopa i Els 
Amics de les Arts

ABONAMENTS IBERCÀMERA:
L’abonament consisteix en els 5 
concerts de la Sala Montsalvatge. 
Els 3 concerts de la Sala de 
Cambra queden exclosos de 
l’abonament i gaudeixen d’un 
descompte especial per als 
abonats.

DESCOMPTES

Descomptes del  15%: a jubilats, 
major de 65 anys, menors de 26 
anys, aturats, famílies nombroses 
i monoparentals, persones amb 
discapacitat (a partir del 33%). 

Descompte del 20%: Carnet 
Cultural (Carnet Biblioteques). 

Descompte de Qltura Jove: amb 
el Carnet Qltura Jove preu especial 
a 3€. Places limitades. Zona 
Amfiteatre. Venda només a taquilla 
presentant el carnet i el document 
d’identitat.

· No s’apliquen descomptes als 
concerts Familiars i Càpsula 2014, 
Estopa i  Amics de les Arts. Per 
als concerts pertanyents al cicle 
Ibercamera només són vàlids els 
descomptes per a majors de 65 
anys, jubilats, aturats, menors de 
26 anys i Qltura Jove.

· Els descomptes a persones 
amb discapacitat, Carnet 
Cultural i Qltura Jove només són 
aplicables a la taquilles.

· La pertinença a qualsevol 
d’aquests col·lectius s’haurà 
d’acreditat en el moment de la 
compra i a l’accés al recinte el 
mateix dia del concert. 

· Els descomptes no són 
acumulables i només s’aplicaran 
en modalitat de compra 
anticipada. 

Reserves per a grups:
Preus especials per a grups. 
Consulteu disponibilitat a taquilles 
o al telèfon 872 08 07 09.

Servei especial per a persones 
amb mobilitat reduïda:
Prèvia reserva a taquilles de 
l’Auditori o trucant al 872 08 07 09.

CONDICIONS GENERALS

L’adquisició d’entrades significa 
l’acceptació de les condicions 
següents:

·Reemborsament de localitats. 
No es retornarà l’import de les 
entrades en cap cas, excepte 
cancel·lació d’un espectacle.

·Puntualitat. Tots els concerts 
començaran puntualment a 
l’hora indicada i no serà permesa 
l’entrada al recinte un cop iniciat 
l’espectacle fins al descans, si n’hi 
hagués.

·Canvis de la programació i 
dret d’admissió. L’organització 
de l’Auditori Palau de Congressos 
de Girona podrà alterar, si les 
circumstàncies ho reclamen, les 
dates, la programació, els horaris 
o els intèrprets anunciats en 
aquest programa i es reserva el 
dret d’admissió. 

L’Auditori Palau de Congressos 
no es fa responsable dels 
concerts i/o activitats programats 
en les seves instal·lacions no 
incloses en aquest fulletó.

Informació de contacte: 
www.auditorigirona.org

Telèfon Auditori de Girona: 
872 08 07 09 (de dilluns a dijous 
de 9h a 18h i divendres 
de 9h a 15h).

Telèfon taquilles Auditori de 
Girona: 972 20 76 34 (de dimarts 
a divendres de 12h a 14h i una 
hora abans de l’inici  del concert).
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Kepa Junkera i Josep Maria Ribelles 10 / 01 / 2014 P. 06

Miquel Poveda 18 / 01 / 2014 P. 06

Miquel Gil i Pep Gimeno “Botifarra” + Petita Festa i Carles Belda 25 / 01 / 2014 P. 07

Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca 26 / 01 / 2014 P. 07

Mísia 07 / 02 / 2014 P. 08

GIOrquestra 09 / 02 / 2014 P. 09

Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria 16 / 02 / 2014 P. 09

Julia Lezhneva 21 / 02 / 2014 P. 10

Mazoni 23 / 02 / 2014 P. 11

Sr. Mit  01 / 03 / 2014 P. 11

Pau Codina, violoncel i Marc Heredia, piano  02 / 03 / 2014 P. 12

John Mayall  07 / 03 / 2014 P. 12

Cobla Ciutat de Girona 08 / 03 / 2014 P. 13

Forma Antiqva  09 / 03 / 2014 P. 13

Chamorro Quartet  21 / 03 / 2014 P. 14

The Gospel Viu Choir 22 / 03 / 2014 P. 14

Trio Kandinsky 23 / 03 / 2014 P. 15

Musiquetes de paper 06 / 04 / 2014 P. 15

Ignasi Cambra, piano 06 / 04 / 2014 P. 16

Orquestra de Girona 13 / 04 / 2014 P. 16

Rèquiem alemany de Brahms 14 / 04 / 2014 P. 17

Yundi, piano 27 / 04 / 2014 P. 17

Cobla del futur & Cobla La Principal de la Bisbal 02 / 05 / 2014 P. 18

The Swingle Singers  10 / 05 / 2014 P. 18

Estopa  16 / 05 / 2014 P. 19

Orquestra Simfònica Txaikovski de Mocou  18 / 05 / 2014 P. 20

The Blackiss  23 / 05 / 2014 P. 21

Tubs i tubes  24 / 05 / 2014 P. 21

Albert Guinovart, piano  25 / 05 / 2014 P. 22

Els Amics de les Arts  30 / 05 / 2014 P. 22

Activitats Espai Marfà P. 25 

Venda d’entrades i abonaments P. 36

GUIA RÀPIDA
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Pg. de la Devesa, 35
17001 Girona
Telèfon +34 872 08 07 09
Fax +34 972 21 15 40
info@auditorigirona.org
info@gironacongressos.org

www.auditorigirona.org
www.girona.cat

C. de Baix, 2 
17006 Girona
Telèfon. +34 972 010 009
espaimarfa@ajgirona.cat

www.girona.cat/marfa
www.girona.cat

Segueix l’Auditori de Girona a:


