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vaig veure una anella gegant de joves que es donaven la mà; 
ballaven sardanes en una plaça, acompanyats per una mena 
de banda anomenada cobla. Sóc un bon músic i podia seguir 
la música, però els passos eren de tal complexitat que no vaig 
aconseguir aprendre’ls.

Aquella gent no tenia ni idea de la dificultat d’aquella dansa; 
simplement, la ballaven de forma natural.          

Per cert, heu sentit a parlar d’una ciutat al nord de Catalunya 
anomenada Girona? És una sorprenent part d’aquell país, d’on 
venen genis tan importants com Picasso, Casals, Miró i Dalí.

He anat dues vegades a Girona. La primera, per veure i 
escoltar les sardanes que us explicava. La segona va ser per 
visitar les excavacions de la primitiva comunitat jueva durant el 
segle xii: una sinagoga, un cementiri, un micvé, un observatori 
astronòmic... La llum d’aquesta comunitat era el rabéi Moshe 
ben Nahman, també conegut com a Nahmànides. Girona va 
ser el primer centre d’estudis cabalístics d’Espanya.

Girona també té una catedral fabulosa decorada i embellida 
pels jueus, que eren bons treballant l’or. Hi ha un tron d’or 
darrere l’altar considerat sagrat —ningú no hi podia seure— 
amb la creença que, no Crist, sinó Carlemany, tornaria per 
seure i ser el cap del Sagrat Imperi Romà.

Girona és un lloc únic que tothom hauria de conèixer”.

Leonard Bernstein (1918-1990), compositor, pianista i 
director d’orquestra.

Extracte de Dinner with Lenny de Jonathan Cott, Oxford University Press, 
2013  (pàgs. 134 i 135)

 8 juliol JONC / Divertimento (selecció)
 14 juliol Kabel Quartet / West Side Story
 21 juliol JOCG / Obertura Candide
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19.30 h  
Ens preparem 
per al concert!

20.30 h  
Ens preparem 
per al concert!

isaBelle Faust  v iolí

alexaNder MelNikov PiANofortE

Programa:

W.A. MOZART: 
Sonates per a violí i piano (III)
· Sonata per a violí i piano en La bemoll major, 

KV 305
· Sonata per a violí i piano en Fa major, KV 376

· Sonata per a violí i piano en Do major, KV 303
· Sonata per a violí i piano en Si bemoll major, 

KV 378

Programa:

W.A. MOZART: 
Sonates per a violí i piano (IV)
· Sonata per a violí i piano en Sol major, KV 301
· Sonata per a violí i piano en Mi bemoll major, 

KV 481

· Sonata per a violí i piano en Sol major, KV 379
· Sonata per a violí i piano en Do major, KV 296

Diumenge 1 de juliol. 20 h. Museu d’Art Preu: 25 €

Dissabte 30 de juny. 21 h. Museu d’Art Preu: 25 € 

Entre els anys 1763 i 1788 Mozart 
va escriure 36 sonates per a violí i 
piano. L’estimada violinista Isabelle 
Faust i el fabulós pianista Alexander 
Melnikov seran els encarregats de 
presentar en quatre sessions (dues 
l’edició passada i dues més en l’edició 
d’enguany) els misteris de les sonates 
de maduresa. 

 

El primer concert inclou la Sonata 
KV 378, una de les darreres obres 
escrites per Mozart quan encara era 
compositor de l’arquebisbe Colloredo 
a Salzburg. El segon concert integra 
la Sonata KV 481, obra que data del 
1785, un dels anys mes prolífics en la 
producció creativa del geni. D’alguna 
manera, aquest catàleg de sonates 
explica l’evolució de l’estil envers el 
Romanticisme. 

Preu dels dos concerts: 37 € 
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CarolyN saMpsoN soPrANo

JuaN de la ruBia clAvEc í i  orguE

Bach va regalar a la seva segona 
esposa, Anna Magdalena, el 
segon dels dos quaderns de notes 
manuscrites i apunts musicals. Aquest 
segon llibre, que data de 1725, és una 
compilació musical d’obres del mateix 
Bach i d’altres compositors de la seva 
època.
Gràcies a l’organista Juan de la 
Rubia, i a una de les sopranos més 
aclamades per la bellesa i puresa de 

la seva veu, Carolyn Sampson, ens 
endinsarem en aquest interessant 
àlbum de la música domèstica del 
segle xviii i dels gustos de la família 
Bach. Un fascinant viatge a un catàleg 
íntim en què destaca la bellesa de les 
arquitectures simples. 

Programa:

J. S. BAch: Quadern d’Anna Magdalena Bach

Divendres 6 de juliol. 21 h.  Preu: 15 € 
Museu d’Art

20.30 h  
Ens preparem 
per al concert!alexei luBiMov  P iANo

El pianista rus, Alexei Lubimov, va 
estudiar amb Heinrich Neuhaus, 
professor de músics excel·lents com 
ara Radu Lupu. La curiositat d’aquest 
increïble músic el va dur a fer les 
primeres audicions a la Unió Soviètica 
d’obres d’Ives, Schönberg, Cage, 
Boulez o Stockhausen.
Col·laborador habitual d’artistes com 
ara Natalia Gutman, Christian Tetzlaff 
o Peter Schreier, es presenta a Girona 
amb la integral de les Balades de 
Frederic Chopin: un recull de quatre 
impressionants peces per a piano que 
posen a prova les habilitats tècniques i 
musicals de l’intèrpret.

Programa:

· J. L. DuSSek: Sonata en Mi bemoll major, 
  op. 44, “comiat” (dedicada a Muzio clementi)
· F. chOPIn: Ballade núm. 1, en Sol menor,  
  op. 23
· F. chOPIn: Ballade núm. 2, en Fa major,   
  op. 38
· c. DeBuSSy: Préludes (livre 2) 
  (núm. 2, 3, 4, 6, 7 i 12)
· F. chOPIn: Ballade núm. 3, en La bemoll 
  major, op. 47
· F. chOPIn: Ballade núm. 4, en Fa menor, 
  op. 52

 

Dimecres 4 de juliol. 21 h.  Preu: 15 € 
Claustre del Monestir de sant Daniel

20.30 h  
Ens preparem 

per al concert!
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Jove orquestra
NaCioNal de
CataluNya (JoNC)
MaNel valdivieso  D i rEctor

Estrenada a Budapest l’any 1889,  
“Tità” és una obra de gran ambició 
i proporcions. En aquesta simfonia, 
Mahler va voler expressar emocions 
relacionades amb la impressió de 
la natura així com algun contingut 
autobiogràfic. La JONC, en la seva 
gira d’estiu, ens mostrarà els enigmes 
d’una de les obres més fascinants 
de tot el repertori universal. En el 
seu particular homenatge a Leonard 

Bernstein, l’orquestra interpretarà una 
selecció del seu Divertimento, una obra 
escrita per celebrar el centenari de la 
Simfònica de Boston. Els joves prenen 
la paraula per seduir-nos amb la seva 
passió i dedicació encomanadissa.

Programa:

· L. BeRnSTeIn: Divertimento (selecció)
· G. MAhLeR: Simfonia núm. 1, en Re major, “Tità”

Diumenge 8 de juliol. 20 h.  Preu emocional
Auditori de Girona. Sala Montsalvatge (entrada l l iure) 

NitsDEClassiCa
festival

19.30 h  
Ens preparem 
per al concert!
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les taleNs lyriques
CéliNe sCheeN soPrANo 
eugéNie WarNier soPrANo

kaori ueMura v iolA DE gAMbA

Christophe rousset  clAvEc í i  orguE

Les Lliçons de tenebres de François 
Couperin figuren com algunes de les 
obres més impressionants de la música 
vocal del Barroc musical. Escrites l’any 
1714 a partir de les Lamentacions 
del profeta Jeremies, simbolitzen la 
solitud de Jesús en ser traït per Judes 
i abandonat pels apòstols.
En el 350 aniversari del naixement 
del Couperin, no podríem tenir millors 
ambaixadors: Christophe Rousset i 
la seva formació. Amb uns efectius 
mínims ens tocarà molt endins.

Programa:

· M. A. chARPenTIeR: Seconde Leçons du 
Jeudi Saint, H. 103
· M. A. chARPenTIeR: 7ème Répons après al 
1ère leçon du 3ème nocturne, H. 117
· M. A. chARPenTIeR: 5ème Répons après la 
2de leçon du 2nde nocturne, H. 115
· M. A. chARPenTIeR: 2 de Répons après la 
2nd leçons du 1er nocturne, H. 112
· F. cOuPeRIn: Leçons de Ténèbres du 
Mercredi Saint

Dilluns 9 de juliol. 21 h.  Preu: 20-25 €
Catedral de Girona

20.30 h  
Ens preparem 
per al concert!
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MusiCa reservata
de BarCeloNa

En l’edició d’enguany iniciem l’estrena 
d’una nova obra musical per fascicles. 
Durant tres anys consecutius, el 
compositor Joan Magrané ens 
sorprendrà amb un lliurament de la 
seva nova Missa a sis veus, composició 
encàrrec del festival. Magrané, que 
resideix entre Barcelona i París, fa 
servir diferents fonts poètiques i 
artístiques (des d’Ausiàs March fins a 
Miquel Barceló). Fascinat per la veu, 
rep la invitació del festival i mostra els 
lligams entre la seva música i la de 
Desprez, Lassus i Monteverdi.
Musica Reservata de Barcelona, amb 
la seva transparència i puresa, ens 
oferirà aquest diàleg de perspectives. 

Programa:

· J. DeSPReZ:  Gaude Virgo, Mater Christi, a 4  
· J. MAGRAné:  Missa a sis veus: 
  Kyrie i Gloria (EstrENA – encàrrec) (i/iii)  
· J. DeSPReZ: O virgo prudentissima, a 6  
· J. MOuTOn: Ave Maria...virgo serena, a 5  
· AnònIM (atrib. J. Desprez): Recordare, Virgo 
  Mater, a 4  
· J. MOuTOn: Nesciens Mater, a 8  
· J. DeSPReZ: Ave Maria...virgo serena, a 4  
· J. DeSPReZ: Benedicta es cælorum 
  regina, a 6

Dimecres 11 de juliol. 21 h.  Preu: 10 € 
Catedral de Girona ESTRENA

20.30 h  
Ens preparem 
per al concert!

Prepara’t per escoltar el concert  
• Descobreix curiositats sobre el repertori i els artistes
• Trobades de petit format 
• Amb un llenguatge fresc i per a tots els públics
• Mitja hora abans de l’inici, a tots els concerts trobaràs 
  el Guia Musical del festival
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isaBelle Faust
& FrieNds
isaBelle Faust v iolí 
aNNe kathariNa sChreiBer v iolí 
daNusha WaskieWiCz v iolA 

kristiN voN der goltz v ioloNcEl 

JaMes MuNro coNtrAbAix 

loreNzo Coppola clAr iNEt 

Javier zaFra fAgot 

teuNis vaN der zWart troMPA

Programa:

· A. WeBeRn: Sis bagatel·les per a quartet, op. 9
· F. SchuBeRT: Moviment per a quartet en Do menor, D. 703
· A. WeBeRn: Sis bagatel·les per a quartet, op. 9
· F. SchuBeRT: Octet en Fa major, D. 803

Dijous 12 de juliol. 21 h.  Preu: 20 € 
Museu d’Art

En el marc de la gira que els durà al 
Festival de Salzburg, Isabelle Faust 
& friends ens presentaran una de 
les obres de cambra més estimades: 
l’Octet de Franz Schubert. Escrita 
com a resposta a l’encàrrec de tenir 
una peça similar al Septet, op. 20 
de Beethoven, Schubert va crear 

una obra de bellesa indiscutible. 
Originalment presentada per 
alguns dels mateixos músics que 
van estrenar el Septet, a Girona la 
defensarà la complicitat entre bons 
col·legues. Completa el programa les 
breus però intenses Bagatel·les per a 
quartet d’Anton Webern.

20.30 h  
Ens preparem 
per al concert!

file:///Users/imac21/Desktop/FENT!/5.%20NITS%20CLA%cc%80SSICA%202018/LLIBRET%20NITS%202018/javascript:;
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Jove orquestra 
de les CoMarques 
giroNiNes
JauMe Castells flAutA

diego MartíN etxeBarria DirEctor

El Festival Nits de Clàssica 2018 
gaudirà d’un nou concert de la 
Jove Orquestra de les Comarques 
Gironines. Sota la direcció de Diego 
Martín Etxebarria podrem escoltar 
com el jove flautista Jaume Castells 
interpreta el primer dels concerts per a 
flauta i orquestra de Mozart. La vetllada 
clourà amb la impressionant Simfonia 
“Patètica” de Txaikovski: un personal 

cant del cigne ple de monumentalitat, 
sensibilitat i contundència emocional.

Programa:
· L. BeRnSTeIn: Obertura de “candide”

· W. A. MOZART: Concert per a flauta núm. 1, 
  en Sol major, KV 313
· P. I. TxAIkOVSkI: Simfonia núm. 6, en Si   
  menor, op. 74, “Patètica”

kiaN soltaNi v ioloNcEl

aaroN pilsaN P iANo

Dos noms que han entrat de forma 
fulgurant en el circuit internacional 
són Kian Soltani i Aaron Pilsan. 
Soltani ha estat primer violoncel de 
la West-Eastern Divan Orchestra i 
actualment és el protegit de Daniel 
Barenboim, mentre que Pilsan ha 
estat alumne de tres llegendes: 
Alfred Brendel, Andras Schiff i Lars 
Vogt. Totes aquestes són credencials 
d’alçada que fan que un concert 
de cambra d’aquest duet sigui del 
tot imprescindible aquest estiu. Un 
programa variat que posarà en diàleg 
el talent innat de tots dos. 

Programa:

· J. S. BAch: Sonata per a viola da gamba i 
  piano núm. 1, en Sol major, BWV 1027
· J. BRAhMS: Sonata per a violoncel i piano  
  núm. 1, en Mi bemoll major, op. 38
· R. VALI: Persian folk songs
· A. PIAZZOLLA: Le Grand Tango

Dissabte 21 de juliol. 21 h.  Preu emocional
Auditori de Girona. Sala Montsalvatge (entrada l l iure) 

Dimarts 17 de juliol. 21 h.  Preu: 15 € 
Claustre de la Catedral

©️Nikolaj Lund ©️Marie Staggat

20.30 h  
Ens preparem 

per al concert!
20.30 h  
Ens preparem 
per al concert!
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Programa:

Mélodies françaises
· F. POuLenc: Bestiaire 
· F. POuLenc: Montparnasse i Hyde Park
· F. POuLenc: Quatre poemes de Guillaume Apollinaire
· c. DeBuSSy: Fêtes galantes II
· c. DeBuSSy: Trois poemes de Stéphane Mallarmé
· c. DeBuSSy: Chansons de France
· c. DeBuSSy: Le promenoir de deux amants
· G. FAuRé: L’Horizon chimérique
· M. RAVeL: Don Quichotte à Dulcinée

stéphaNe degout  bAr ítoN

alaiN plaNès P iANo

Baríton francès alumne de Régine 
Crespin i Gundula Janowitz, Stéphane 
Degout és un dels cantants més 
valorats de la lírica actual. Després 
d’actuar amb directors com ara 
René Jacobs, William Christie, Marc 
Minkowski, Charles Dutoit, Daniel 
Harding, Simon Rattle o Riccardo 
Muti, entre molts altres, es presenta al 

Festival Nits de Clàssica acompanyat 
d’Alain Planès, un dels grans pianistes 
francesos. Aquesta serà una soirée 
de perfums francesos en què podrem 
escoltar les sensibles melodies de 
Poulenc, algunes de les cançons de 
Debussy (en el centenari de la seva 
mort) i el desacomplexat tríptic que 
Ravel va dedicar al nostre don Quixot.

Diumenge 22 de juliol. 20 h.  Preu: 15 € 
Claustre de la Catedral

19.30 h  
Ens preparem 
per al concert!
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JakuB JózeF
orliNski coNtrAtENor

sophia MuNoz P iANo

D’origen polonès, Orlinski és un dels 
contratenors de moda. Catapultat 
a la fama en la darrera edició del 
Festival d’Aix en Provence de 2017, 
ha guanyat premis com a ballarí de 
breakdance, entre altres estils de 
dansa. Pel seu posicionament fresc 
i obert, atrau joves aliens al món de 

l’òpera. Orlinski és un cantant que 
crida l’atenció per la bellesa vocal 
i la interpretació audaç. Aquest 
recital marca el debut de l’artista a 
Catalunya. Un moment important per 
prendre nota d’un nom que s’afegeix 
a la llista dels més grans.

Diumenge 29 de juliol. 20 h.  Preu: 15 € 
Claustre de Sant Pere de Galligants

Programa:

· F. cAVALLI: Lucidissima face (la calisto)
· h. PuRceLL: Music for a while
· h. PuRceLL: If music be the food of love
· h. PuRceLL: What power art thou who from below
· h. PuRceLL: Strike the viol, touch the lute
· G.F. hänDeL: Siam prossimi al porto (rinaldo)
· G.F. hänDeL: Furibondo pira il vento (Partenope)
· G.F. hänDeL: Stille amare (tolomeo)
· R. hAhn: Melodies: À Chloris, Mai, Paysage, Fêtes Galantes, L’Heure exquise
· G.F. hänDeL: Agitato da fiere tempeste (riccardo primo)

19.30 h  
Ens preparem 
per al concert!
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Programa:

FAnny MenDeLSSOhn: 
Quartet en Mi bemoll major

FeLIx MenDeLSSOhn: 
Quartet núm. 6 en Fa menor, op. 80 
“Rèquiem per Fanny”

Dissabte 7 de juliol. 11.30 h.  Jardins de la Devesa Gratuït

quartet auró
sergi Miró v iolí  i 

Carlota Novell v iolí  i i 
eleNa MartíNez v iolA 
pol Farell v ioloNcEl

Programa:

G.P. TeLeMAnn: Trio Sonata TWV 42:D4
G.F. hänDeL: Sonata en Si menor no.1 op.2 
HWV 386b
G.P. TeLeMAnn: Suite Gulliver 
J.S. BAch: Sonata en Sol major BWV 1038

G.P. TeLeMAnn: Sonata en Mi menor TWV 41:e2
c. GRAuPneR: Entrata per la Musica di 
Tavola en Sol menor GWV 468
G.P. TeLeMAnn: Tafelmusik-Quartetto

Dissabte 30 de juny. 11.30 h.  Parc del Migdia Gratuït 

CoNJuNt atria
250è aNiversari de la Mort de georg philipp teleMaNN

Júlia saNtos trAvErso 

isaBel soteras v iolí 

guilleM CaBré v iolí 

Carla rovirosa v ioloNcEl 

eva del CaMpo clAvicèMbAl

Programa:

cançons populars catalanes (arr. J. León)
P. TAFFAneL: Quintet en Sol menor
J. MeDAGLIA: Belle Epoque in sud-America

Dissabte 28 de juliol. 11.30 h.  Jardins de la Devesa Gratuït

sidus eNseMBle
Cèlia tort oboè 

aNNa teNa flAutA 

rosa torres clAr iNEt

MarC aNguera troMPA 
alBert Muñoz fAgot

Programa:

L. BeRnSTeIn: West Side Story
J. nAuLAIS: Toquades
I. ALBénIZ: Sevilla 
D. SALLeRAS: Soñando una nana 

A. PIAZZOLLA: close your eyes and listen
e. BOZZA: Andante et scherzo
A. PIAZZOLLA: Libertango
J.S. BAch: Badinerie (Suite núm. 2, BWV 1067)

Dissabte 14 de juliol. 11.30 h. Parc del Migdia Gratuït

queralt vivó sAxòfoN bAr ítoN

alBert CalaF sAxòfoN tENor 
MarC BaltroNs sAxòfoN Alt 

Maria torres sAxòfoN soPrANo 

kaBel quartet

Assaig obert amb obres de Mozart i Txaikovski
Dissabte 21 de juliol. 11.30 h. Jardins de la Devesa Gratuït

JauMe Castells flAutA

diego MartíN etxeBarria D i rEctor

Jove orquestra de les 
CoMarques giroNiNes

CiCle De MúsiCA
Als jArDins i pArCs

consulteu la resta de concerts i tota la informació a
www.girona.cat/notesalparc

http://www.girona.cat/notesalparc
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VENDA EN LÍNIA
www.auditorigirona.org/
nitsdeclassica
Canal de venda disponible fins 
a una hora abans de l’inici del 
concert.

TAQUILLES
Auditori de Girona, Teatre 
Municipal (consulteu horari al 
web). 
Taquilles del recinte del 
concert (des d’una hora abans 
de l’inici del concert)

DESCOMPTES
20% de descompte: Targeta 
Girona Cultura 30+ i Targeta 
Girona Cultura 16 – 29 anys.
50% de descompte: Targeta 
Girona Cultura 0 – 15 anys. 
Entrades limitades.
3 euros / entrada: Targeta 
Girona Cultura  16 – 29 anys. 
Entrades limitades. En cas 
d’existir diferents preus per 
zona, el descompte s’oferirà a 
la zona amb la tarifa més baixa.
15% de descompte: jubilats, 
majors de 65, aturats, targeta 
discapacitat i  famílies 
nombroses i monoparentals. 

PAQUETS I ABONAMENTS
paquet a la carta: a partir 
de 3 concerts del festival, 
descompte del 20 %.
paquet a la carta Girona 
Cultura: a partir de 3 concerts 
del festival, descompte d’un 
25% per als membres del 
Girona Cultura. 
Abonaments isabelle Faust 
& Alexander Melnikov: Inclou 
els dos concerts del 30 de 
juny i de l’1 de juliol a un preu 
de 37€. 

RESERVES PER A GRUPS I 
PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA
Telèfon 872 08 07 09 
o envieu un correu a 
taquilles@auditorigirona.org 

Cal acreditar la pertinença a 
qualsevol d’aquests col·lectius 
en el moment de la compra i 
de l’accés al recinte el dia del 
concert.
Descomptes no acumulables 
i aplicables únicament en 
modalitat de venda anticipada. 

VENDA D’ENTRADES i ABONAMENTSEL GUIA MUSICAL
Parlem del concert? 
Trobades prèvies als concerts per explicar el repertori i les obres del 
programa, obertes a totes les persones que han adquirit l’entrada. 
Mitja hora abans de l’inici del concert a l’entrada del recinte.

PREU EMOCIONAL
Posa preu a les teves emocions!
A la sortida del concert, el públic fixa el preu de l’entrada en funció 
de l’experiència obtinguda.
Les entrades es lliuraran a partir d’una hora abans de l’inici del 
concert i per estricte ordre d’arribada fins a exhaurir l’aforament.

NITS 4G
Sou instagramers, tuitaires, bloguers? Veniu a Nits de Clàssica
i convertiu-vos en influencer del festival. Envieu un correu a
info@auditorigirona.org i aconseguiu l’acreditació. Us reservem 
una zona especial per a vosaltres. Places limitades. 

SEIENT SORPRESA
A un preu molt especial
Estigues atent a la pàgina web i a les xarxes socials, ja que durant 
el festival es posaran a la venda entrades de diferents concerts en 
la modalitat de seient sorpresa. 
Aquesta localitat no té numeració i l’usuari coneixerà la ubicació 
en el moment d’accedir al concert. Les localitats seient sorpresa 
estaran situades a les zones amb el preu més elevat. Entrades 
limitades. 
Compra l’entrada del concert al qual vols assistir i imprimeix-la. 
Acosta’t a la taquilla del recinte del concert, des d’una hora abans 
del seu inici, i bescanvia el seient sorpresa per la teva entrada 
numerada.

* Si un mateix comprador adquireix més d’un Seient Sorpresa, no es 
garantirà que les localitats estiguin ubicades de costat. Al Seient Sorpresa 
no s’aplicarà cap descompte o promoció.

Girona
Cultura

http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
mailto:taquilles@auditorigirona.org
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Dissabte 30 de juny. 11.30 h. Parc del Migdia 
nOTes Al pArC
CoNJuNt atria

Dissabte 30 de juny. 21 h. Museu d’Art
isaBelle Faust
alexaNder MelNikov

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Diumenge 1 de juliol. 20 h. Museu d’Art
isaBelle Faust
alexaNder MelNikov

  19.30 h. Ens preparem per al concert!

Dimecres 4 de juliol. 21 h. claustre del Monestir de sant Daniel
alexei luBiMov

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Dissabte 7 de juliol. 11.30 h. Jardins de la Devesa
nOTes Al pArC
quartet auró

Divendres 6 de juliol. 21 h. Museu d’Art
CarolyN saMpsoN
JuaN de la ruBia

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Diumenge 8 de juliol. 20 h. Auditori de girona. sala Montsalvatge 
Jove orquestra NaCioNal de 
CataluNya (JoNC) / MaNel valdivieso

  19.30 h. Ens preparem per al concert!

Dilluns 9 de juliol. 21 h. catedral de girona
les taleNs lyriques

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Dimecres 11 de juliol. 21 h. catedral de girona
MusiCa reservata
de BarCeloNa

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Dijous 12 de juliol. 21 h. Museu d’Art
isaBelle Faust
& FrieNds

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Dissabte 14 de juliol. 11.30 h. Parc del Migdia
nOTes Al pArC
kaBel quartet

Dimarts 17 de juliol. 21 h. claustre de la catedral
kiaN soltaNi
aaroN pilsaN

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Dissabte 21 de juliol. 11.30 h. Jardins de la Devesa
nOTes Al pArC
Jove orquestra de les
CoMarques giroNiNes

Dissabte 21 de juliol. 21 h. Auditori de girona. sala Montsalvatge
Jove orquestra de
les CoMarques giroNiNes

  20.30 h. Ens preparem per al concert!

Diumenge 22 de juliol. 20 h. claustre de la catedral
stéphaNe degout
alaiN plaNès

  19.30 h. Ens preparem per al concert!

Dissabte 28 de juliol. 11.30 h. Jardins de la Devesa
nOTes Al pArC
sidus eNseMBle

Diumenge 29 de juliol. 20 h. claustre de sant Pere de galligants
JakuB JózeF orliNski
sophia MuNoz

  19.30 h. Ens preparem per al concert!

guia rÀpida



28

NitsDEClassiCa
festival

Més informació:

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
872 08 07 09
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MITJANS COL·LABORADORS

COL·LABORADORS PRINCIPALS

AMB EL SUPORT DE

PATRONS
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