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TEMPORADA és una publicació que neix amb la voluntat de ser una guia dels espectacles
culturals del Vendrell dels propers mesos.
TEMPORADA és possible gràcies al treball que han dut a terme, plegats, els programadors
dels diversos espais escènics del Vendrell —el Teatre Àngel Guimerà (TÀG), l’Auditori Pau
Casals i l’Auditori del Tívoli— i vol donar com a resultat una oferta cultural conjunta i amb
continguts atractius per a un públic el més heterogeni possible.
En aquesta edició estiuenca, s’hi pot trobar tota la programació del 37è Festival Internacional
de Música Pau Casals, la programació del 29è Festival de Música Tradicional Música a la
Vila i els concerts que es programen a l’Auditori Pau Casals durant el mes d’agost, així com
també referències dels concerts d’orgue que s’organitzen a través de l’Associació Amics de
l’Orgue del Vendrell i dels concerts del Festival Jove “Música als Jardins”, organitzats per
la Fundació Pau Casals.
Així doncs, us convidem a fullejar les pàgines d’aquesta guia d’estiu i trobar els espectacles
que més us agradin.
Gaudiu de TEMPORADA i de l’escena cultural del Vendrell!

M

usical

dijous

13 07 17
Lloc:
Auditori Pau Casals

De Bach a
Xostakóvitx!

Concert inaugural del Festival
Internacional de Música Pau Casals
Començar el 37è Festival Internacional de Música Pau Casals
amb la sisena Suite per a violoncel sol, de Bach («la més difícil
de totes», segons Casals), és una magnífica obertura! El lligam
entre els altres compositors presents en el programa és la seva
admiració comuna per Bach. Rakhmaninov el va transcriure,
Debussy s’extasiava davant de la seva música i Xostakóvitx el
va agafar com a model.
Un programa espectacular sota els dits d’un duo inspirat!
Repertori
- Suite núm. 6 per a violoncel sol J. S. Bach (1685-1750)
- Estudis-taules op. 39 núm. 1 a 5 (piano solo)
S. Rakhmaninov (1873-1943)
- Sonata per a violoncel i piano C. Debussy (1862-1918)
- Sonata op. 40 D. Xostakóvitx (1906-1975)

Intèrprets:
Alban Gerhardt, violoncel
Steven Osborne, piano

Hora:
20.30 h
Preu:
27 €
Preu amb descompte:
20 €

dissabte

15 07 17

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
27 €
Preu amb descompte:
20 €

Bach? Quin
temperament
tan volcànic!
Per a Casals, Bach era «el moment més elevat, el més pur,
de la música de tots els temps». Afirmava que en Bach es
trobaven tots els sentiments de l’ànima humana, des de la
desesperació més absoluta fins a l’alegria més impetuosa,
i li agradava comparar Bach amb Shakespeare. Per retre
homenatge a Casals, Amandine Beyer ha aplegat tres de les
obres orquestrals de Bach que tant li agradaven, i dos concerts
virtuosos de Vivaldi.
Repertori
- Suite per orquestra núm. 2 BWV 1067 J. S. Bach (1685-1750)
- Concert per a violoncel RV 421 A. Vivaldi (1678-1741)
- Concert per a violí RV 228 A. Vivaldi (1678-1741)
- Concert per a violí núm. 1 BWV 1041 J. S. Bach (1685-1750)

Intèrprets:
Amandine Beyer
and Gli Incogniti

La plenitud
del violí romàntic
diumenge

16 07 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
27 €
Preu amb descompte:
20 €

Renaud Capuçon dedica aquest programa a la memòria de Casals,
però també a la d’Isaac Stern, que va ser el seu mestre i del qual
avui conserva el violí. Stern havia estat molt proper a Casals,
però no havia pogut complir la promesa de tocar a l’Auditori del
Vendrell. Tres grans obres romàntiques molt complementàries:
la seducció de Schubert, el drama de Beethoven i la passió de
Richard Strauss.

Repertori:
- Rondo brillant en si menor D. 895 F. Schubert (1797-1828)
-S
 onata per a violí i piano núm. 7 en do menor, op. 30 núm. 2
L. Beethoven (1770-1827)
- Sonata per a violí i piano en mi bemoll, op. 18 R. Strauss (1864-1949)

Intèrprets:
Renaud Capuçon, violí
Guillaume Bellom, piano

dimecres

19 07 17
Lloc:
Església Parroquial
de Sant Salvador
del Vendrell
Hora:
21:00 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
10 €

La connexió
Vivaldi-BACH
Benjamin Alard fa palesa la universalitat de la música de Bach.
Quan Bach va ser a Weimar, va transcriure nombrosos concerts
italians per a orgue i per a clavecí. Aquest descobriment,
sobretot de Vivaldi, va tenir una influència decisiva en
l’evolució del seu llenguatge musical. Però no va fer que
oblidés les seves arrels germàniques i la seva fe luterana…
Repertori:
J. S. Bach (1685-1750):
- Concert en la menor de A. Vivaldi BWV 593
- Quatre duetti BWV 802-805
- Kyrie-Christe-Kyrie BWV 672-674
- 4 preludis corals BWV 676, 680, 679, 678
- Toccata, Adagio i Fugue en do BWV 564
Intèrprets:
Benjamin Alard, orgue

Llum i ombra
en Mozart i
Beethoven
El gran pianista americà Richard Goode va freqüentar Casals
a Marlboro durant els anys seixanta, i en conserva uns
records inoblidables. Aquest vespre, proposa un programa
apassionant, que associa dos cicles de peces poètiques de
principis del segle XX amb tres de les sonates més belles i més
dramàtiques de tota la història de la música.

dijous

20 07 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
24 €
Preu amb descompte:
18 €

Repertori:
- Sonata núm. 8 en la menor K. 310 W. A. Mozart (1756-1791)
– On an Overgrown Path (selecció) L. Janácek (1854-1928)
– Sonata núm. 30, op. 109 L. Beethoven (1770-1827)
– Preludi, Libre II, selecció C. Debussy (1862-1918)
– Sonata núm. 31, op. 110 L. Beethoven (1770-1827)

Intèrprets:
Richard Goode, piano

dissabte

22 07 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
27 €
Preu amb descompte:
20 €

La potència
i el poder
de la corda
Tres obres importantíssimes, tres maneres d’escriure i de posar
en valor la meravellosa sonoritat de les cordes; una simfonia
de joventut de Mendelssohn, molt beethoveniana d’atmosfera;
la Serenata op. 22 de Dvorák, d’una poesia única, i el Concerto
K. 449, de Mozart, on les cordes dialoguen amb tota llibertat i
igualtat amb el piano. El conjunt Camerata XXI, un dels pilars
del Festival Internacional de Música Pau Casals, acull JeanBernard Pommier, que va ser un bon amic de Casals i que va
tocar per a ell a Marlboro i a Puerto Rico.
Repertori:
-S
 imfonia per a cordes núm. 7 en re menor
F. Mendelssohn (1809-1847)
-C
 oncert per a piano núm. 14 en mi bemoll major K. 449
W. A. Mozart (1756-1791)
-S
 erenata per a orquestra de cordes en mi major, Op. 22 A.
Dvorák (1841-1904)

Intèrprets:
Orquestra Camerata XXI
Jean-Bernard Pommier, piano

El quintet més
enèrgic i teatral!
dilluns

24 07 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
24 €
Preu amb descompte:
18 €

Aquest és un dels programes que agradaven tant a Casals!
La confrontació de dos quartets clàssics de la mateixa
tonalitat (Haydn i Mozart), seguida de dues obres cabdals del
romanticisme, l’una de caire íntim (les Escenes d’infants, de
Schumann) i l’altra de dimensió gairebé simfònica (el Quintet
de Franck és un oceà de passió i de sensualitat). Una vetllada
rica per al cor i per a la intel·ligència!
Repertori:
- Quartet en mi bemoll major op. 20 núm. 1 J. Haydn (1732-1809)
- Quartet en mi bemoll major K. 428 W. A. Mozart (1756-1791)
- Kinderszenen op. 15 (piano solo) R. Schumann (1810-1856)
- Quintet per a piano i cordes en fa menor C. Franck (1822-1890)

Intèrprets:
Quatuor Zaïde
Eric Le Sage, piano

dimarts

01 08 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
10 €

Mariona Camats
Guanyadora de la Beca Internacional Pau Casals 2016
Repertori:
- Fantasiestücke op. 73 R. Schumann
- Sonata per a violoncel en re major op. 102 núm. 2 L. Beethoven
- Élégie op. 24 G. Fauré
- Sonata per a violoncel op. 6 R. Strauss
Intèrprets:
Mariona Camats, violoncel
José Gallardo, piano

Criatures
Taumàtrop

dimecres

02 08 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Entrada gratuïta

Intimitat. Aquesta és la paraula. Aquest duet, guanyador del
concurs Sons de la Mediterrània del 2016, ens vol acompanyar
a viatjar al món de la senzillesa, la naturalitat i la delicadesa. El
so transformat de la gralla i de l’acordió diatònic ens transporta
a un món imaginari on tot gira al voltant de la música d’arrel.
La música que ve de la terra la reinterpreten amb la calidesa, la
humilitat i la bellesa amb què els ha arribat perquè cada acord
que proposen també és fruit d’una doble amistat: la que hi ha
entre els dos músics i la que ambdós mantenen amb el nostre país.
Les melodies que brollen dels seus instruments ens converteixen
en dues criatures que, amb la tendresa i la innocència que els
encomana, juguen a buscar un so cambrístic a les sonoritats
mediterrànies tan característiques de la nostra terra.
Intèrprets:
Marçal Ramon, acordió diatònic
Ivó Jordà, gralla
Marcel Casellas, contrabaix (col·laboració especial)
Marc Vall, bateria (col·laboració especial)

dissabte

05 08 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
10 €

Elina Sitnikava
Guanyadora del Concurs
Paper de Música de
Capellades 2016
Repertori:
- Sonata per a violí i piano núm. 3 en re menor op. 108 J. Brahms
- Meditació de Thais J. Massenet
- Czardes per a violí i piano V. Monti
- Fantasia sobre Carmen per a violí i orquestra (adaptat) F. Waxman
- Salut d’amour per a violí i piano op. 12 E. Elgar
- Havanera per a violí i piano op. 21/2 P. Sarasate
- Romança andalusa per a violí i piano op 22/1 P. Sarasate
- Capritx basc per a violí i piano P. Sarasate

Intèrprets:
Elina Sitnikava, violí
Miguel Ángel Dionis, piano

dimecres

09 08 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
20 h
Entrada gratuïta

Els Francolins, banda de flabiolaires, acompanyats d’una secció
de metall (2 trompetes, trombó i tuba), ens ofereixen un concert
familiar de música tradicional festiva que girarà al voltant de les
històries dels francolins, uns ocells de la família dels faisans que
habitaven a la vora del riu Francolí fins a la dècada dels setanta,
quan van desaparèixer els últims exemplars d’aquesta espècie.

F

Els Francolins
amiliar

dimecres

09 08 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Entrada gratuïta

Els Francolins i
la Cobla Sant Jordi
Un francolí a Ítaca

Els Francolins presenten Un francolí a Ítaca, amb la Cobla Sant Jordi
- Ciutat de Barcelona. Aquest nou repte de la banda de flabiols
pretén mostrar l’interès per la música de flabiol i les possibilitats
expressives d’aquesta formació.
Aquest nou treball és un pas endavant en l’ampli repertori de la
banda, el qual inclou música tradicional, música de banda, música
moderna, temes de pel·lícula i peces originals, el gruix de les quals
són músiques de Joan Moliner.
Es pot considerar una aproximació a la música simfònica pel que
fa a la composició i desenvolupament dels temes, però partint de la
base de la música tradicional com a pilar estructural de la banda.
Intèrprets:
Ricard Parera, bateria i percussió
Els Francolins:
Cristina Boixadera, Iris Gayete, Sergi Gonzàlez, Pau Plana,
Marc Riera, Quim Boix i Joan Moliner, flabiol
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Xavier Torrent, flabiol
Ivan Alcazo i Oriol Gibert, tibles
Enric Ortí i Josep Antoni Sánchez, tenores
David Solernou i Timi Rodríguez, trompetes
Isi López, trombó
Pep Moliner i Miquel Àngel López, fiscorns
Joan Druguet, contrabaix

Bernat Font Trio
Storytellers

Després d’enregistrar Out For A While aquí al Vendrell el
2012, el trio del jove pianista barceloní Bernat Font torna
per presentar Storytellers, el seu últim treball discogràfic on
descriu escenes vitals i paisatges imaginatius.

dissabte

12 08 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h

Intèrprets:
Bernat Font, piano
Joan Motera, contrabaix
Joan Casares, bateria

Preu:
15 €
Preu amb descompte:
10 €

dimecres

16 08 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Entrada gratuïta

Guillem Anguera

14 Km

Després d’una llarga trajectòria amb diversos grups, Guillem Anguera
presenta el seu primer treball en solitari, 14 Km. Música instrumental,
amb temes de collita pròpia, en què l’acordió diatònic n’és l’instrument
principal, acompanyat d’uns músics de luxe amb una gran trajectòria
professional. Cançons lentes amb gran expressivitat i amb delicades
harmonies, juntament amb altres melodies molt més rítmiques i alegres,
conformen aquest espectacle de qualitat que barreja estils i que no
deixarà a ningú indiferent.

Intèrprets:
Guillem Anguera, acordió diatònic
Jorge Varela, piano elèctric
Hèctor Beberide, mandolina, bouzouki i guitarra
Isidre Sans, baix elèctric
David Rincón, percussió

Spanish Brass
Luur Metalls
Repertori:
- Preludi i fuga en do menor, BWV 549 J. S. Bach
- La forza del destino (obertura) G. Verdi
- Suite impromptu A. Lafosse
- Preguntes i respostes X. Montsalvatge
- Piaff Forever
- Histoire du soldat I. Stravinsky
- Pentabrass R. Cardo
- Caravan D. Ellington

dissabte

19 08 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
20 €
Preu amb descompte:
15 €

Intèrprets:
Carlos Benetó Grau, trompeta
Juanjo Serna Salvador, trompeta
Manuel Pérez Ortega, trompa
Inda Bonet Manrique, trombó
Sergio Finca Quirós, tuba

diumenge

20 08 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
19.30 h
Edat recomanada:
A partir de 5 anys
Preu:
8€
Preu amb descompte:
4€

Spanish Brass
Luur Metalls

Brass, Brass, Brass
Al ritme de l’obertura d’Així va parlar Zarathroustra, Spanish
Brass s’endinsa en el seu nou espectacle familiar, Brass Brass
Brass, amb el qual vol donar a conèixer al públic més jove la
sonoritat dels metalls.

F

Spanish Brass torna a demostrar amb aquest espectacle la
riquesa tímbrica i expressiva d’aquesta família “brass”, i
amb la guia didàctica posa l’accent en la història de cada
instrument, la seva fabricació i la força expressiva que només
el grup sap plasmar tan bé a l’escenari.

amiliar

Intèrprets:
Carlos Benetó Grau, trompeta
Juanjo Serna Salvador, trompeta
Manuel Pérez Ortega, trompa
Inda Bonet Manrique, trombó
Sergio Finca Quirós, tuba

Marsupialis
dimecres

23 08 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Entrada gratuïta

Marsupialis és un grup de cinc músics amb experiència en el
camp de la música tradicional, que s’han trobat amb la voluntat
d’oferir i compartir, d’una manera fàcil i senzilla, una selecció
d’aquelles melodies que els han seduït durant tots aquests anys
de voltar per diversos indrets.
Actualment presenten adaptacions de temes de Felip Grau i
Solé, un “indiano” de finals del segle XIX, amb pasdobles, xotis,
americanes, rumbetes, danses cubanes..., juntament amb un
recull de temes del Carnaval del Liceu de Barcelona de mitjans
del s. XIX, amb rigodons, valsos, polques...

Intèrprets:
Cati Plana, acordió diatònic
Eduard Casals, clarinet i whistle
Marc Figuerola, guitarra
Xavier Garcia, baix elèctric
Boris Pi, percussions

dissabte

26 08 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
10 €

Les Mademoicelli
Astor Piazzola
Les Mademoicelli és un quartet de violoncels format el 2016
amb la voluntat de gaudir i crear espectacles i concerts
multidisciplinaris que apropin la música a un ampli sector de
públic d’una manera lúdica i divertida.
Repertori:
Astor Piazzola
- Fuga y misterio
- Invierno porteño
- Decarísimo
- Oblivion
- Adiós, Nonino
- Libertango
- Le Grand tango
Intèrprets:
Irma Bau, violoncel
Anna Costa, violoncel
Laia Puig, violoncel
Amaia Ruano, violoncel

Jordi Molina
Matèria del temps
El compositor i intèrpret català Jordi Molina presenta el seu
projecte més personal després de més de tres dècades d’exitosa
trajectòria professional. Matèria del temps és un pas clau en la
reivindicació de la potencialitat de la tenora i una oportunitat
de conèixer un so que és el d’un territori singular, en constant
evolució i ebullició.
Una producció en què el so instrumental d’una tenora lidera un
conjunt de músics d’alt nivell, amb música d’autoria pròpia que
és d’arrel però que mescla llenguatges i influències: d’allò més
tradicional a allò més innovador. De la improvisació i el jazz al
cant d’estil, passant per l’havanera.

Intèrprets:
Jordi Molina, tenora, composició, arranjaments i direcció musical
Joan Díaz, teclats i melòdica
Joan Aguiar, violí, guitarró i mandola
Franco Molinari, contrabaix
Marc Vila, percussions
Ramon Prats, bateria
Júlia Molina, veu

dimecres

30 08 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Entrada gratuïta

Programació
JULIOL-SETEMBRE 2017
DATA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU

13/7/17

Auditori Pau Casals

De Bach a Shostakovitch!

MÚSICA Festival Pau Casals

27 i 20

14/7/17

Plaça del Tívoli

Casals, la força d’un silenci

PROJECCIÓ

Gratuït

15/7/17

Auditori Pau Casals

Bach? Quin temperament tant volcànic!

MÚSICA Festival Pau Casals

27 i 20

16/7/17

Auditori Pau Casals

La plenitud del violí romàntic

MÚSICA Festival Pau Casals

27 i 20

17/7/17

Plaça del Tívoli

Concert de Pau Casals

PROJECCIÓ

Gratuït

18/7/17

Plaça del Tívoli

Concert de Pau Casals

PROJECCIÓ

Gratuït

19/7/17

Església Parroquial del Vendrell

La connexió Vivaldi-Bach

MÚSICA Festival Pau Casals

15 i 10

20/7/17

Auditori Pau Casals

Llum i ombra en Mozart i Beethoven

MÚSICA Festival Pau Casals

24 i 18

22/7/17

Auditori Pau Casals

La potència i el poder de la corda

MÚSICA Festival Pau Casals

27 i 20

24/7/17

Auditori Pau Casals

El quintet més enèrgic i teatral

MÚSICA Festival Pau Casals

24 i 18

1/8/17

Auditori Pau Casals

Mariona Camats

MÚSICA

15 i 10

2/8/17

Plaça del Tívoli

Criatures

MÚSICA Festival Música a la Vila

Gratuït

5/8/17

Auditori Pau Casals

Elina Sitnikava

MÚSICA

15 i 10

5/8/17

Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals Kebyart Ensemble

MÚSICA Festival Música als Jardins

Gratuït

9/8/17

Plaça del Tívoli

Els Francolins

FAMILIAR Festival Música a la Vila

Gratuït

9/8/17

Plaça del Tívoli

Els Francolins + Cobla Sant Jordi

MÚSICA Festival Música a la Vila

Gratuït

12/8/17

Auditori Pau Casals

Bernat Font Trio

MÚSICA Jazz a l’Auditori

15 i 10

12/8/17

Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals Vèrtex

MÚSICA Festival Música als Jardins

Gratuït

16/8/17

Plaça del Tívoli

Guillem Anguera

MÚSICA Festival Música a la Vila

Gratuït

18/8/17

Església Parroquial del Vendrell

Quatre quarts conformen un concert

MÚSICA Concert d’orgue

6i4

19/8/17

Auditori Pau Casals

Spanish Brass Luur Metalls

MÚSICA

20 i 15

19/8/17

Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals Alma Cello Quartet

MÚSICA Festival Música als Jardins

Gratuït

20/8/17

Auditori Pau Casals

Spanish Brass Luur Metalls

FAMILIAR

8i4

23/8/17

Plaça del Tívoli

Marsupialis

MÚSICA Festival Música a la Vila

Gratuït

26/8/17

Auditori Pau Casals

Les Mademoicelli

MÚSICA

15 i 10

26/8/17

Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals Quintet.cat

MÚSICA Festival Música als Jardins

Gratuït

30/8/17

Plaça del Tívoli

Jordi Molina

MÚSICA Festival Música a la Vila

Gratuït

15/9/17

Església Parroquial del Vendrell

El so de les castanyoles embolcallen l’orgue MÚSICA Concert d’orgue

Gratuït

Pau Casals en imatges

Casals, la força d’un silenci
Un cop acabada la guerra, Casals té l’esperança que la victòria
aliada suposarà també la fi de la dictadura franquista a
Espanya. Però els desitjos de Casals no es compleixen i, en
conseqüència, el Mestre decideix no tornar a tocar en públic
mentre Franco continuï al poder i les potències occidentals no
es determinin a forçar la seva caiguda.

divendres

14 07 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h

Una tvmovie produida per Minoria Absoluta, TVC i Euskal
Telebista amb guió de Jordi Vallejo i Maria Jaén, direcció de
Manel Huerga i protagonitzada per Joan Pera, Nao Albet,
Carme Sansa y Marc Cartes.

Entrada gratuïta

Projecció
d’un concert
de Pau Casals

dilluns

Es podran veure projeccions d’enregistraments de Pau Casals
com a músic i com a director d’orquestra.

17 07 17
dimarts

18 07 17
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Entrada gratuïta

Orgue del Vendrell
Programació AGOST – setembre del 2017

Quatre quarts
conformen un concert,
ens acompanyeu?
Concert a càrrec del grup de gralles
Quatre Quarts i orgue.
Dia i hora:
Divendres 18 d’agost, a les 20.30 h
Lloc: Església Parroquial de Sant
Salvador del Vendrell
Preu: 6 euros / 4 euros amb descompte
(Carnet Biblioteca, Jubilats, Amics de
l’Orgue, Associació Musical Pau Casals
i Alumnes de l’Escola Municipal de
Música Pau Casals)

El so de les castanyoles
embolcallen l’orgue
Concert a càrrec de Ludovika Mosca,
castanyoles i Lucie Záková a l’orgue.
Dia i hora:
Divendres 15 de setembre, a les 20.30 h
Lloc: Església Parroquial de Sant
Salvador del Vendrell
Preu: 6 euros / 4 euros amb descompte
(Carnet Biblioteca, Jubilats,Amics de
l’Orgue, Associació Musical Pau Casals i
Alumnes de l’Escola Municipal
de Música Pau Casals)
Més informació:
Web: www.orguevendrell.com | C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell | Twitter: @orguevendrell

festival jove
“música als jardins” 2017
Kebyart Ensemble
Dia i hora: Dissabte 5 d’agost, a les 19.30 h
Lloc: Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals
Preu: Entrada gratuïta

Vèrtex
Dia i hora: Dissabte 12 d’agost, a les 19.30 h
Lloc: Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals
Preu: Entrada gratuïta

Alma Cello Quartet
Dia i hora: Dissabte 19 d’agost, a les 19.30 h
Lloc: Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals
Preu: Entrada gratuïta

Quintet.cat
Dia i hora: Dissabte 26 d’agost, a les 19.30 h
Lloc: Jardins de la Vil·la Museu Pau Casals
Preu: Entrada gratuïta

Més informació:
www.paucasals.org

INFORMACIÓ FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA
PAU CASALS
Abonament al Festival: 140 €
- Entrada a tots els concerts
- Butaca fixa
Descomptes:
- Socis Associació Musical Pau Casals
- Socis Amics de l’Orgue
- Alumnes Escola Mpal. de Música Pau Casals
- Club TR3SC
- Carnet Jove
- Biblioteques del S.L.P.C. del Baix Penedès
- Subscriptors Club La Vanguardia
Canals de venda d’entrades:
- Ticketea (tel. 902044226 i web www.ticketea.com)
-A
 l’Auditori Pau Casals, de dilluns a divendres de 10 h a 14,
i dissabtes de juliol de 10 h a 13 h.
- Taquilla de l’Auditori.
Servei d’autocar:
- Servei d’autocar per a tots els concerts.
- Sortida a les 20 h de l’estació d’autobusos del Vendrell (Av. Jaume Carner)
- Preu bitllet: 2€ (anada i tornada). Gratuït pels abonats al Festival.
Notes:
- Les entrades a preus especials i els descomptes no són acumulables en cap cas.
- Un cop adquirida l’entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte
per cancel·lació del concert. En aquest cas l’organització és compromet a la
devolució de l’import d’aquesta entrada.
- En atenció als artistes i al públic en general, es demana la màxima puntualitat.
- No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començat el concert.
-Si les circumstàncies ho exigeixen, l’organització es reserva el dret de modificar
dates, programes i intèrprets que s’anuncien en aquest avanç de programa.
- No és permès de fer fotografies, ni cap enregistrament de vídeo o àudio.

INFORMACIÓ dels
concerts d’agost de
l’auditori pau casals
Descomptes:
Els descomptes s’aplicaran als alumnes de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, socis de
l’Associació Musical Pau Casals, socis dels Amics de l’Orgue, Carnet Jove, socis del TresC,
membres de l’Associació de Músics del Baix Penedès, carnet de les biblioteques del SLPC del
Baix Penedès i Carnet Únic.

Canals de venda d’entrades:
- Ticketea (tel. 902 044 226 i web www.ticketea.com)
- A l’Auditori Pau Casals (Av. Palfuriana, 52, tel. 977 68 34 68),
de dilluns a divendres de 10 h a 14h
- Regidoria de Cultura (la Rambla, 24, tel. 977 66 56 84),
de dilluns a divendres de 10h a 14 h
-Taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti.

Notes d’interès:
- Els preus especials no són acumulatius; només es pot obtenir un sol preu amb
descompte.
- Es pot accedir als espais escènics 30 minuts abans de l’inici dels espectacles, que
començaran puntualment. Un cop iniciats, no s’hi permetrà l’accés ni es retornarà
l’import de les entrades.
- No es permet cap mena d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa
de la companyia o de l’entitat responsable de la programació.
- No es permet fumar, beure ni menjar a l’interior de les sales.
- Els espectadors han d’assegurar-se que els telèfons mòbils o altres aparells no emetran
senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.
- És reservat el dret d’admissió.
- L’organització es reserva el dret de variar aquesta programació. Si per causes
imprevistes s’hagués de fer, s’anunciarà als mitjans de comunicació.

Auditori deL TÍVOLI
Passatge del Tívoli 3-7
Tel. 977 15 42 03
C/e: auditoriescola@elvendrell.net
Web: www.escolademusicapaucasals.cat

Auditori Pau Casals
Avinguda Palfuriana, 52 (Sant Salvador), del Vendrell
Tel.: 977 68 34 68
C/e: auditoripaucasals@elvendrell.net
Web: www.auditoripaucasals.cat
Facebook: /auditoripaucasals
Twitter: @auditoripcasals

Teatre Àngel Guimerà
Carrer Sant Jordi 9-13, del Vendrell
Tel. 977 66 56 84
C/e: info@tagelvendrell.cat
Web: www.tagelvendrell.cat
Facebook: /TeatreAngelGuimera
Twitter: @tagelvendrell

Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament del Vendrell
La Rambla, 24, del Vendrell
Tel.: 977665684
C/e: cultura@elvendrell.net
Web: www.elvendrell.net
Facebook: /culturaelvendrell
Twitter: @CulturaVendrell
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