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Auditori de Girona Girona Música

Us recomanem:

Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

Dissabte 10 de desembre. 20h
Sala Montsalvatge

Barbara Hendricks
Barbara Hendricks, soprano
Matthias Algotsson, piano i orgue Hammond
Ulf Englund, guitarra

Durada aproximada: 90 minuts sense pausa

17 de desembre. 21 h
Sala Montsalvatge

Los Chicos 
del Coro

22 de desembre. 21 h
Sala Montsalvatge

Bandes sonores 
immortals 
& Joc de Trons

La gran dama de l’òpera torna a l’Auditori de Girona per 
presentar un programa de blues, gospel i espirituals negres a 
través del qual descriu la lluita dels esclaus per la llibertat, la fi 
de la segregació racial i el Moviment pels Drets Civils inspirat 
per Rosa Parks i liderat per Martin Luther King. Ambaixadora 
vitalícia de l’ACNUR, des del 1987 s’ha dedicat a promoure els 
Drets Humans a través del seu compromís amb la causa dels 
refugiats arreu del món. Ha estat estreta col·laboradora de 
batutes com ara Herbert von Karajan, Sir John Eliot Gardiner, 
Sir Colin Davis, Lorin Maazel, Georges Prêtre i Sir Neville 
Marriner, entre d’altres. El seu programa inclourà cançons com 
Down in Mississippi, Dark was the Night, Glory Halleluja, Strange 
Fruit, Amazing Grace, i I Wish I knew how it would feel to be free.

Nascuda a la ciutat de Stephens, a l’estat nord-americà 
d’Arkansas es va graduar als vint anys a la Universitat de 
Nebraska en matemàtiques i química. La seva assistència a la 
Juilliard School de Nova York li va permetre d’estudiar cant sota 
la tutela de la mezzosoprano Jennie Tourel. El 1974 va debutar 
a Europa, cantant al Festival de Glydebourne i als Estats Units, 
a l’Òpera de San Francisco. A partir d’aquell moment va iniciar 
una carrera ascendent que l’ha portat a cantar als escenaris més 
importants del món: l’Òpera de París, el Metropolitan de Nova 
York, la Royal Opera House de Londres i l’Scala de Milà. 

L’any 1998 va interpretar el paper de Liù en una històrica 
representació de l’òpera de Turandot, a la ciutat prohibida 
de Pekín. Hendricks ha interpretat més de vint papers i ha 
enregistrat més d’una dotzena. En el seu repertori actual, a més 
de peces operístiques, també ofereix peces de jazz i música de 
cambra

El 1987 va ser condecorada amb la Legió d’honor francesa i l’any 
2000 amb el Premi Príncep d’Astúries de les Arts. El 2006 li fou 
concedida la Creu de Sant Jordi pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Barbara Hendricks és una compromesa activista humanitària: 
ha treballat intensament pels refugiats donant suport al treball 
de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR), i ha estat nomenada ambaixadora vitalícia honorària 
d’aquesta organització. Des de l’any 2000, és membre del 
consell de la Fundació per a l’Educació dels Refugiats, i els anys 
1991 i 1993 va oferir dos concerts a les ciutats de Dubrovnik i 
Sarajevo. El 1998 neix la Fundació Barbara Hendricks per la Pau i 
la Reconciliació en aquells llocs on s’han desenvolupat conflictes 
armats.

 



Venda anticipada d’entrades:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat\entrades

Taquilles: 
Auditori de Girona 
i Teatre Municipal

www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09

Segueix l’Auditori 
de Girona a:
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