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GIRONA / Del 25 de juny al 13 de juliol de 2014

Festival
Nits de Classica
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Dimecres, 25 de juny a les 21h Preu: 35 €
Teatre Municipal de Girona 

Mischa Maisky, violoncel

Lily Maiksy, piano

ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

C O N 1 C E R T

Per inaugurar el Festival Nits de Clàssica de 2014, con-
videm a Mischa Maisky, una figura indiscutible de la 
música clàssica i un dels millors violoncel·listes del món. 
L’únic deixeble de G. Piatigorsky i M. Rostropóvitx i artis-
ta exclusiu de Deutsche Grammophon des de fa 25 anys, 
ha actuat al costat dels més grans directors: Bernstein, 
Barenboim, Mehta, Ashkenazy, Sinopoli i Argerich, entre 
d’altres. Aquest serà tot un esdeveniment musical!

One of the greatest cellists in the 
world for the inauguration of the 
Nits de Clàssica (‘Classical Nights’) 
Festival.

Un des plus grands violoncellistes 
du monde, pour l’inauguration du 
Festival Nuits du Classique 

© Kasskara / DG

Dissabte, 28 de juny. 21h Preu: 25 €
Claustre de la Catedral (accés per la plaça dels Apòstols)

Xavier Sabata, contratenor

Kenneth Weiss, clavecí 

C O N 2 C E R T

El magnetisme del contratenor Xavier Sabata i el 
talent del clavecinista Kenneth Weiss conqueriran 
el Claustre de la Catedral el darrer dissabte de juny. 
Sabata, que es va presentar a Girona fa alguns anys 
en aquest mateix escenari, ha construït una carrera 
internacional espectacular. Convidat d’excepció en 
el Festival Nits de Clàssica, podrem gaudir de la seva 
veu d’or i de la seva coneguda capacitat dramàtica en 
un programa de música del segle XVII i XVIII.

The magnetism of countertenor Xavier 
Sabata and the talent of harpsichor-
dist Kenneth Weiss, together in the 
cloister of Girona Cathedral.

Le magnétisme du contre-ténor Xavier 
Sabata et le talent du claveciniste 
Kenneth Weiss, dans le cloître de la 
Cathédrale de Gérone.

Programa:
J.S. Bach: Sonata viola da gamba, en Sol menor BWV 1029
D. Xostakòvitx: Sonata en Re menor, op. 40
E. Granados: Andaluza (Danzas españolas, op. 37/5)
P. Sarasate: Playera (Danzas españolas, op. 23/5)
I. Albéniz: Tango (España, op. 165/2)
G. Cassadó: Requiebros
M. de Falla: Suite popular española

Programa:
G. F. Händel: Cor ingrato (Rinaldo)
G. Bononcini: Lasciami un sol momento
D. Scarlatti: Sonates K. 56, 232 i 124
G.M. Ruggieri: Vinto son dalla mia fede
G.M. Ruggieri: Deh m’adita o bella Dea
Barone E. D’Astorga: In queste amene selve
D. Scarlatti: sonates K. 16 i  546
G. F. Händel: Dolc’è pur d’amor l’affano
G. F. Händel: Abbruggio, avvampo è fremo (Rinaldo)

ConCert + Sopar 
50 €
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Diumenge 29 de juny a les 20h Preu: 25 €
Claustre de la Catedral (accés per la plaça dels Apòstols)

Fabio Biondi, violí 

Kenneth Weiss, clavecí

ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

C O N 3 C E R T

Després del seu enorme èxit al Carnegie Hall de Nova York, 
aquests dos gegants musicals es presenten a Girona per 
interpretar una primera sessió de la integral de Sonates per 
a violí i clavecí de Bach. Biondi i Weiss són dos grans espe-
cialistes que han actualitzat i revolucionat la interpretació 
de l’obra del Cantor de Leipzig. Fabio Biondi, a més de ser 
un dels violinistes amb criteris històrics més destacats, és 
el fundador de la formació Europa Galante. Kenneth Weiss 
tindrà una doble presència en el festival d’enguany i també 
acompanyarà al contratenor Xavier Sabata.

These two exceptional musicians 
join forces to perform a first ses-
sion of Bach’s complete Sonatas 
for violin and harpsichord.

Les deux exceptionnels musi-
ciens s’unissent pour interpré-
ter une première session de 
l’intégrale des Sonates pour 
violon et clavecin de Bach.

Dimarts 1 de juliol a les 21h Preu: 20 €
Claustre de la Catedral (accés per la plaça dels Apòstols) 

Benjamin Grosvenor, piano

PRIMERA ACTUACIÓ A CATALUNYA

C O N 4 C E R T

Guanyador del prestigiós premi Gramophone, Ben-
jamin Grosvenor és el màxim exponent de l’escola 
pianística anglesa. Actualment està reconegut 
internacionalment per les seves actuacions pene-
trants i és un dels pianistes joves més sol·licitats 
del món. Amb una tècnica impecable i un enginy 
natural per la música és sovint comparat amb el 
jove E. Kissin quan va debutar a Rússia.

Girona eagerly awaits the debut recital 
in Catalonia of one of the most sought-
after British pianists in the world.

Gérone attend le récital qui marquera 
les débuts en Catalogne d’un des pianis-
tes anglais les plus sollicités au monde.

Programa:
J. S. Bach: Sonata per a violí i clavecí en Sol M BWV 1021
                  Sonata per a violí i clavecí núm. 6 Sol M BWV 1019
                  Sonata per a violí i clavecí núm. 4 Do m BWV 1017
                 Concerto Italiano BWV 971
P. A. Locatelli: Sonata en Re m op. 6 núm. 12

Programa:
F. Mendelssohn: Andante & Rondo capriccioso op. 14
F. Schubert: Impromptu op. 90, núm. 3
R. Schumann: Humoreske op. 20
F. Mompou: Paisatges
N. Medtner: Dues Skazki (contes de fades)
M. Ravel: Valses nobles et sentimentales
Ch. Gounod /  F. Liszt: Valse de Faust
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Dijous 3 de juliol a les 21h Preu: 20 €
Claustre del Monestir de sant Daniel  

Miloš Karadaglic, guitarra

PRIMER RECITAL A L’ESTAT ESPANYOL

C O N 5 C E R T

Únic guitarrista del segell Deutsche Grammophon, 
Miloš Karadaglić ofereix el seu primer recital de 
l’Estat a Girona. Amb un programa fresc, agosarat 
i tècnicament complex, quedarem seduïts per la 
seva musicalitat i temperament. Una vetllada mu-
sical intensa que també ens servirà per descobrir 
l’acústica del Claustre del Monestir de Sant Daniel.

Miloš Karadaglić, one of the world’s 
finest guitarists, presents his first ever 
recital in Spain here in Girona.

Miloš Karadaglić, un des meilleurs gui-
taristes du monde, donne à Gérone son 
premier récital en Espagne.

© Olaf Heine / DG

C O N 6 C E R T

Dissabte 5 de juliol a les 21h Preu: 25 €
Claustre de la Catedral (accés per la plaça dels Apòstols)

Isabelle Faust, violí

Kristian Bezuidenhout, clavecí 

ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

El Festival Nits de Clàssica té el plaer de presen-
tar importants parelles artístiques que es troben 
insòlitament. En aquest cas, hem reunit una de 
les millors violinistes del món, Isabelle Faust, i un 
dels més destacats pianofortistes del món, Kristian 
Bezuidenhout. Ambdós artistes completaran la 
integral de Sonates per a violí i clavecí de Bach. Un 
moment artístic extraordinari de la programació 
d’enguany.

The extraordinary combination of two 
exceptional artists: the best violinist in 
the world and one of today’s most outs-
tanding fortepianists.

L’union insolite d’un couple d’artistes 
exceptionnels  : la plus grande violonis-
te du monde et l’un des virtuoses du 
piano-forte actuels.

Programa:
F. Sor: Gran solo op. 14
R. Gerhard: Fantasia
E. Granados: Danses espanyoles: Oriental
J. S. Bach: Chaconne BWV 1004
M. de Falla: Danza del Molinero (arr. M. Lewin)
M. de Falla: Homenaje
M. de Falla: Danza española núm. 1 (arr. M. Lewin)
J. Rodrigo: Invocación i danza
C. Domeniconi: Koyunbaba

Programa:
J.S. Bach:    Sonata per a violí i clavecí Si m BWV 1014
                      Sonata per a violí i clavecí núm. 3 Mi M 1016
                      Sonata per a violí núm. 2 en La m BWV 1003
                      Toccata en Re m BWV 913



98

C O N 7 C E R T

Diumenge 6 de juliol a les 20h Preu: 30-35 €
Auditori de Girona. Sala Montsalvatge (aforament reduït)

Les Arts Florissants 
William Christie, clavecí i director

Elodie Fonnard, soprano 
Marc Mauillon, baix
Les Arts Florissants 
William Christie, clavecí i director

ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

L’air français: un passeig íntim per Versalles
Obres de Couperin, Lully, Jacquet de la Guerre, Marais, Montéclair, Clérembault i Campra

La presència de William Christie és, sens dubte, 
un dels atractius més destacats de l’edició del 
Festival Nits de Clàssica. Fundador de Les Arts Flo-
rissants, director, clavecinista i pare del moviment 
historicista, Christie ha modificat la interpretació 
convencional de moltes obres del Barroc, espe-
cialment de l’escola francesa. Un viatge, espe-
cialitat de la casa, que farà que el món musical 
miri Girona.

The father of the historicist movement, 
William Christie, invites us on a tour 
around Versailles with his exceptional 
ensemble Les Arts Florissants.

Le père du mouvement historiciste, Wi-
lliam Christie, propose un voyage à Ver-
sailles avec son exceptionnelle formation 
Les Arts Florissants.

C O N 8 C E R T

Dimarts 8 de juliol a les 21h Preu: 25 €
Auditori de la Mercè 

Mark Padmore, tenor

Julius Drake, piano

Pocs liederistes generen actualment tanta 
expectació i consens com Mark Padmore. 
Amb aquest tenor anglès, que ha estat estret 
col·laborador de S. Rattle, J.E. Gardiner, W. 
Christie, Ph. Herreweghe, ens endinsarem en 
el particular cosmos de Schubert i Britten. Un 
somni que inclou el bellíssim An die Musik, 
un himne al cant i a la melodia

One of today’s most magical tenors performs 
pieces by Schubert and Britten in what pro-
mises to be an unforgettable concert.

Un des ténors les plus magiques de la pério-
de interprétera des pièces de Schubert et de 
Britten lors d’un concert inoubliable.

Programa:
F. Schubert: Der Wanderer an den Mond D, 870
                        Im Freien D. 880
                        Irdisches Glück D. 866
                        Das Zügenglöcklein D. 871
                        Viola D. 786
                        Am Fenster D. 878
                        Sehnsucht D. 879
                        Wiegenlied D. 867
                        Bei dir allein D. 866
                        An die Musik D. 547
B. Britten: Winter words, op. 52

ConCert + Sopar 
50 €
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C O N 9 C E R T

Divendres 11 de juliol a les 21h 
Auditori de Girona. Sala Montsalvatge 

JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya)
Manel Valdivieso, director

Aquest 2014 es commemora els 150 anys del naixement 
de Richard Strauss, un dels compositors més destacats de 
la Viena del canvi de segle. La JONC, sota la direcció de 
Manel Valdivieso, interpretarà dues obres programàtiques 
molt característiques que requereixen d’una orquestra ge-
nerosa. Just abans, podrem escoltar la revisió que Hèctor 
Parra ha fet del seu InFALL: música del compositor més 
internacional de casa nostra

An homage to Richard Strauss 
performed by the JONC, the 
country’s leading youth orches-
tra.

Un hommage à Richard Strauss 
par le JONC : le meilleur orches-
tre de jeunes musiciens du pays.

C O N 10 C E R T

Diumenge 13 de juliol a les 20h Preu: 20-25 €
Catedral de Girona

Anonymous 4
Ruth Cunningham, veu 
Marsha Genensky, veu 
Susan Hellauer, veu 
Jacqueline Horner-Kwiatek, veu

ÚNICA ACTUACIÓ A L’ESTAT

Anthology: 25 anys de gregorià i primeres polifonies

La mítica formació femenina a cappella 
viatja al cor del seu repertori per revisar els 
seus grans èxits: des de l’Edat Mitjana amb 
les complexes polifonies de l’era gòtica fins 
la melodia popular americana. Les formi-
dables dames d’Anonymous 4 oferiran 
aquest recorregut a la Catedral de Girona, 
Ii mostraran, amb altíssima qualitat, crea-
tivitat i rigor, per què han assolit aquesta 
popularitat i respecte.

This legendary female a cappella quartet is 
celebrating its 25th anniversary by revisiting 
some of its greatest hits: music from the Middle 
Ages, from Gregorian chant to early poliphony.

Pour fêter ses 25 ans, la mythique formation 
féminine a capella passera en revue ses plus 
grands succès  : musique médiévale, du chant 
grégorien aux premières polyphonies.

Programa:

Bach - Schönberg: Preludi i Fuga en Mi b M, BWV 552
H. Parra: InFALL (2011/rev.12) ESTRENA
R. Strauss: Till Eulenspiegels Lustige Streiche, op. 28
R. Strauss: Don Juan

Obres de diferents treballs: Ladymass, The Lily & the Lamb, The Cherry Tree,1000 a Mass for the End of Time, 
Secret Voices, La Bele Marie, Gloryland i Love’s Illusion

reCapte SoliDari
en favor Del BanC DelS alimentS 

De leS ComarqueS De Girona 

Preu: 1 ENTRADA PER 1 ALIMENT
(aforament limitat)
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Dijous 26 de juny a les 21h · Claustre de sant Domènec
ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

Quintet Arkhé
peces de mozart i Brahms

Dimecres 9 de juliol a les 21h · Claustre de sant Domènec
ENTRADA GRATUÏTA · Aforament limitat

Carles Marigó, piano
Viatge al passat d’anar i tornada

Dissabte 12 de juliol a les 21h · Auditori de la Mercè
Preu: 10 €

Cor de la Diputació 
de Girona
10è Aniversari del Cor de Cambra
de la Diputació de Girona 2003-2013
Diàleg amorós
música de cambra per a cor i el piano

Una proposta singular on es fondran en dues úniques ocasions la música clàssica 
i la gastronomia local servida per diferents cuiners del col·lectiu gastronòmic Giro-
na Bons Fogons. Després dels concerts de mischa maisky i les arts florissants, 
s’organitzaran sopars a peu dret en el mateix lloc de celebració del concert i amb 
reserva prèvia.   

Mischa Maisky
25 de juny. Sopar al saló de descans del teatre municipal
Cuina a càrrec de Jaume Vila i Jimena Pérez (La Banyeta i La Riera de Sant Martí Vell).

Concert + sopar còctel: 50€

Les Arts Florissants 
6 de juliol. Sopar a la terrassa de l’auditori de Girona.
Cuina a càrrec de Jaume Vila, Pere Malagelada i Toni Vallory (La Banyeta i Egg).

Concert + sopar còctel: 50€

reserva i informació Concert & Sopar:
· Taquilles de l’Auditori de Girona (fins el 30 de maig) i del Teatre Municipal (durant 

tot el festival)
· Enviant un correu a info@auditorigirona.org 
· Trucant al telèfon 872 08 07 09 (de dimarts a divendres de 10h a 14h)

Per accedir als sopars caldrà reservar anticipadament. L’aforament dels sopars és 
limitat.

Alguns dels plats que podrem tastar en aquests sopars únics, són: Foie amb Negroni; 
Tataki de tonyina amb soja i safrà; Coca de vidre amb escalivada i sardines marina-
des; Pop amb cremós de patata i pebre vermell de la Vera; Maduixes amb roses i 
pebre de jamaica...

Consulteu el menú de cada un dels sopars a la pàgina web de Nits de Clàssica:
www.auditorigirona.org/nitsdeclassica

Nits de Clàssica deixa un espai per reivindicar alguns 
dels artistes gironins. Els seus concerts ens descobri-
ran el talent d’aquells músics i formacions vinculades 
a la ciutat.

Nits de Clàssica (‘Classical Nights’) saves a space 
for showcasing some of Girona’s artists. The con-
certs by these musicians and ensembles invite 
us to discover the city’s home-grown talent.

Nuits du Classique fait également une place 
à quelques artistes de Gérone. Leurs concerts 
nous découvriront le talent de ces musiciens et 
de formations liées à la ville.

FestivalOff C O N C E R T  & S O P A R

A M B  L A  C O L · L A B O R A C I Ó  D E :



més informació:
www.auditorigirona.org/nitsdeclassica  ·  872 08 07 09

P A T R O N S

I N S T I T U C I O N S

venDa D’entraDeS (a partir de l’11 d’abril)

C A N A L S  D E  V E N D A

WeB www.auditorigirona.org

telÈfon 902  091 722

taquilleS
taquilles de l’auditori de Girona:
de dimarts a divendres de 12 a 14 h (fins al 30 de maig). 
taquilles del teatre municipal:
de dimarts a divendres de 13 a 17 h i, a partir del 27 de maig, de dimarts a divendres de 13 a 15 h. 
taquilles del recinte on tingui lloc el concert:
Des d’una hora abans de l’inici del concert es vendran, si en queden, entrades del concert del dia.

reColliDa D’entraDeS CompraDeS per internet  o telÈfon:
Les entrades comprades per telèfon o per internet, que no s’hagin imprès amb antelació, es podran 
recollir a partir d’una hora abans, a la taquilla situada en el recinte on tingui lloc el concert .

ConCertS GratuÏtS
A partir d’una hora abans de l’inici del concert es lliuraran les entrades numerades 
per estricte ordre d’arribada.

DeSCompteS:
·  Descomptes del 15%: jubilats, majors de 65 anys, aturats, menors de 26 anys, famílies nombroses i monopa-
rentals, persones amb discapacitat (a partir del 33%).
·  Descomptes del 20%: Carnet Cultural (Carnet Biblioteques).
· Carnet Qltura Jove: preu especial a 3€ (places limitades).
La modalitat de Concert & Sopar no té cap descompte.
Els descomptes no són acumulables i s’aplicaran només en la modalitat de venda anticipada.

aBonamentS:
Els abonaments es podran adquirir presencialment a la taquilla o telefònicament trucant al 902 091 722.
· abonament nits de Clàssica: un 30% de descompte en la compra de tots els concerts de la programació. 
· abonament a la Carta 4: a partir de 4 concerts amb un 25% de descompte.

Servei eSpeCial per a perSoneS amB moBilitat reDuÏDa
Cal reservar prèviament trucant al 872 08 07 09
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M E C E N E S C O L · L A B O R A D O R S

Segueix-nos a:


