
TEMPORADA 2016-2017

L’AUDITORI 
CLUBS DE MÚSICA 

L’Auditori i Biblioteques de Barcelona et proposen set 
sessions que et permetran descobrir algunes de les 
pàgines essencials de la història de la música universal.



OCTUBRE 2016
Lobgesang: Mendelssohn
L’espectacular Himne de lloança de Felix Mendelssohn és una de  
les obres preferides de les masses corals per la seva grandiositat. 
Revelarem tots els detalls d’aquesta gran cantata romàntica. 
Concert relacionat: 29 i 30 d’octubre de 2016 / Sala 1 de L’Auditori. 
Temporada OBC

NOVEMBRE 2016
Banda & Rock
La Banda Municipal de Barcelona ens convida a descobrir, entre 
d’altres, un espectacular concert per a grup de rock i banda d’un dels 
compositors de banda més destacats del moment.
Concert relacionat: 20 de novembre de 2016 / Sala 1 de L’Auditori. 
Temporada Banda Municipal de Barcelona

GENER 2017
Jerusalem Quartet
Tenir el Jerusalem Quartet a Barcelona és un privilegi que no es pot 
deixar escapar; sobretot, quan el programa esdevé una mostra 
absoluta del gran repertori per a quartet.
Concert relacionat: 25 de gener de 2017 / Sala 1 de L’Auditori. 
Temporada de Cambra

FEBRER 2017
El Wagner més simfònic
Us convidem a descobrir i comentar el so únic i incomparable de 
l’orquestra wagneriana. Els fragments simfònics de les seves òperes 
són autèntiques obres mestres, un món de matisos, colors i emocions.
Concert relacionat: 24, 25 i 26 de febrer de 2017 / Sala 1 de L’Auditori. 
Temporada OBC

MARÇ 2017
Pablo Heras-Casado + Freiburger
A partir del concert protagonitzat per la violinista Isabelle Faust, la 
Barroca de Freiburg i el prestigiós director Pablo Heras-Casado, ens 
aproximarem a dues de les grans obres de Mendelssohn. 
Concert relacionat: 22 de març de 2017 / Sala 1 de L’Auditori. Temporada 
de Música Antiga

ABRIL 2017
Bach simfònic
En aquesta sessió descobrirem la música de Bach de la mà d’autors 
que han orquestrat la seva obra per donar-hi la veu i el color de la 
gran orquestra simfònica.
Concert relacionat: 28, 29 i 30 d’abril de 2017 / Sala 1 de L’Auditori. 
Temporada OBC

MAIG 2017
Juan de la Rubia: Cabezón
Coneixerem un dels músics de tecla més importants del Renaixement 
a través de l’organista Juan de la Rubia, un dels intèrprets catalans 
de referència i amb un claviorgue del Museu de la Música.
Concert relacionat: 31 de maig de 2017 / Sala 2 de L’Auditori. Temporada 
de Música Antiga / Museu de la Música

B. El Clot - Josep Benet (www.bcn.cat/bibelclot): 3r dijous de mes, 19 h
B. Gòtic - Andreu Nin (www.bcn.cat/bibgotic): 3r dilluns de cada mes, 19 h
B. Clarà (www.bcn.cat/bibclara): 2n dilluns de cada mes, 19 h
B. Vapor Vell (www.bcn.cat/bibvaporvell): 2n dijous de cada mes, 19 h

Inscripcions presencials a les biblioteques que organitzen els clubs a partir 
del 26 de setembre.

http://www.bcn.cat/bibelclot
http://www.bcn.cat/bibgotic
http://www.bcn.cat/bibclara
http://www.bcn.cat/bibvaporvell

