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* Sala Petit Palau
** Sala Assaig Orfeó Català
*** Acte fora del recinte

– Concert organitzat per la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
– Concert de promotors externs

Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
La flauta màgica de Mozart - Cicle NovAria
38-68 €
“À la française” - Cor de Cambra del Palau & Simon Carrington
15 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
Introducció al Lied (V), amb Luis Gago (conferència)
Gratuït
Matthias Goerne & Leif Ove Andsnes - La bella molinera de Schubert
20-50 €
Matthias Goerne & Leif Ove Andsnes - Viatge d’hivern de Schubert
20-50 €
(Di)versions i (Per)versions del Viatge d’hivern de Schubert (conferència) Gratuït
Grigory Sokolov, piano - Beethoven i Brahms
30-60 €
Matthias Goerne & Leif Ove Andsnes - El cant del cigne de Schubert
20-50 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
O. Simfònica del Vallès - “Papà Mozart amb Roger i Joan Pera”
18-68 €
The Police Tribute - NK Prodarte
29-57 €
Concerts Familiars al Palau - Visitem i experimentem el Palau 11 € nens / 3 € adults
Concerts Familiars al Palau - Big Bang Beethoven
11 €
Cantata Els aprenents de solfa - O. de Guitarres, Centre Professional i Escoles Liceu
15 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
La Locomotora Negra - Una passejada pel món del swing
25 €
Parlem de Música, amb Mònica Pagès (conferència)
Gratuït
Daniil Trifonov, Orfeó Català & Valery Gergiev - Prokófiev i Skriabin
30-175 €
Hombres G - 20è Festival Mil·lenni
24-58 €
Parlem de Música, amb Carlos Calderón (conferència)
Gratuït
Gustav Mahler Jugendorchester & Jonathan Nott - La Tercera de Mahler 20-100 €
Lletraferits: Tête-à-tète poètic amb Clapés i Parcerisas (Casa Usher Llibreters) Gratuït
Oláfur Arnalds - 20è Festival Mil·lenni
18-46 €
Concerts Familiars al Palau - Twinkle Twinkle Baby’s Star 6 € nadons / 14 € adults
Barcelona 4 Guitars
39-45 €
Concerts Familiars al Palau - Twinkle Twinkle Baby’s Star 6 € nadons / 14 € adults
Rinaldo Alessandrini & O. Simfònica Camera Musicae
18-50 €
Gran Gala Flamenc
20-50 €
Barcelona 4 Guitars
39-45 €
Parlem de Música, amb Javier Pérez Senz (conferència)
Gratuït
La consagració de la primavera d’Stravinsky - O. Simfònica
Gran Teatre del Liceu & Josep Pons
20-100 €
“Impressions sobre els haikus” - Abel Tomàs, Arnau Tomàs i Josep Colom
25€
Òpera i Flamenc - Història d’un amor
20-50 €
ONCA & Vera Martínez - Fronteres del terror i de la guerra
12 €
Dmitry Masleev & Orquestra de Cadaqués - BCN Clàssics
18-68 €
James Rhodes, piano
20-45 €
Barcelona Guitar Trio
39-45 €
Juan de la Rubia - Orgue al Palau
15 €
Gran Gala Flamenc
20-50 €
Barcelona Guitar Trio
39-45 €
Javier Perianes, piano - Chopin, Falla, Guinjoan i Debussy
15-35 €
(Di)versions i (Per)versions dels Nocturns de Chopin (conferència)
Gratuït
Carlos Rivera
18-45 €
Arte Flamenco
30-48 €
Pedro Javier González & Dance
39-45 €
Cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català - Cantata Daltabaix a la ciutat d’Ollé
12 €
Brodas Bros & OSV- El carnaval dels animals de Saint-Saëns
15-32 €
65è Concurs Internacional de Música Maria Canals - Semifinal
10€
Gran Gala Flamenc
20-50 €
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DJ 04.04.19
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Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona - “Les estrenes al Palau”
18 €
Passió segons sant Joan de Bach - Ibercamera
26-116 €
65è Concurs Internacional de Música Maria Canals - Final
10-35 €
Josep-Ramon Olivé, baríton - ECHO Rising Stars
8€
Víctor Manuel - Guitar BCN 2019
10-52 €
Lletraferits: El Regne de Carrère (conferència a Llibreria Nollegiu)
Gratuït
Ramon Mirabet - 20è Festival Mil·lenni
18-35 €
La traviata de Verdi - Cicle NovAria
38-68 €
Gran Gala Flamenc
20-50 €
Pop & Cinema Tour amb Delica Chamber Orchestra - Fundació Excelentia
28-58 €
Òpera i Flamenc - Història d’un amor
20-50 €
Passió segons sant Mateu de Bach - Paul McCreesh
i Gabrieli Consort & Players
20-100 €
(Di)versions i (Per)versions-Passió segons sant Mateu de Bach (conferència) Gratuït
Concierto de Aranjuez de Rodrigo - BCN Clàssics
18-68 €
Concerts Familiars al Palau - Visitem i experimentem el Palau 11 € nens / 3 € adults
Concerts Familiars al Palau - Colors i més colors
11 €
O. Simfònica del Vallès - Requiem de Faure i Requiem de Rutter
18-68 €
Gran Gala Flamenc
20-50 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
Òpera i Flamenc - Història d’un amor
20-50 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
Gran Gala Flamenc
20-50 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
Parlem de Música, amb Joan Vives (conferència)
Gratuït
Semele de Händel - Gardiner, Monteverdi Choir
& English Baroque Soloists
30-150 €
Patricia de No, flauta - Glass, Guix, Poulenc...
12 €
Arte Flamenco
30-48 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €
Carmen de Bizet - Cicle NovAria
38-68 €
Concert de primavera - Cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català
10 €
Ainhoa Arteta & O. Simfònica Camera Musicae
18-50 €
Gran Gala Flamenc
20-50 €
Barcelona Guitar Trio & Dance
39-45 €

La programació pot estar subjecta a canvis. Consulta dates, horaris i preus a www.palaumusica.cat

Calendari

No et pots perdre…

Grigory Sokolov, piano
L’edat d’or del piano

Daniil Trifonov, Orfeó
Català & Valery Gergiev

Dimecres 06.03.19 – 20 h

Dimarts 12.03.19 – 20 h

L. van Beethoven: Sonata
núm. 3 en Do major, op. 2 i
Onze noves bagatel·les, op. 119
J. Brahms: Sis peces per a
piano, op. 118 i Quatre peces
per a piano, op.119

S. Prokófiev: Cantata
Aleksandr Nevski, op. 78
A. Skriabin: Concert per a
piano, en Fa sostingut menor,
op. 20 (*)

Grigory Sokolov torna a la
sala modernista per oferir
una nova i inoblidable
experiència musical.
Sinònim de virtuosisme,
clarividència, intensitat,
introspecció i naturalitat, els
seus concerts van més enllà
d’un simple recital; són un
dels regals més commovedors
i revitalitzadors per a l’oïda
i l’ànima. En aquesta ocasió
gaudirem de Beethoven i del
Brahms postsimfònic, amb
les Sis peces per a piano, op.
118 i Quatre peces per a piano,
op. 119.

Des del Premi Internacional
Txaikovski el 2011 a
Gramophone a millor
artista de l’any 2016, Daniil
Trifonov ha conreat una
carrera espectacular i impecable, tot convertint-se en un
dels pianistes més excitants i
inspiradors de la seva generació. Enguany, sota la batuta
de Valery Gergiev i acompanyat per l’Orquestra del
Teatre Mariïnski, presenta
el Concert per a piano d’Skriabin. Un monument musical,
poc habitual als programes
simfònics, ple d’arpegis
llargs i desafiants només a
l’abast dels pianistes més
exigents. Un programa que
es completa amb la participació de l’Orfeó Català a l’èpica
cantata Aleksandr Nevski de
Prokófiev. Una imponent
vetllada d’aromes russes.

La Tercera de Mahler
Jonathan Nott & Gustav
Mahler Jugendorchester
Dijous 14.03.19 – 20 h
G. Mahler: Simfonia núm. 3,
en Re menor
Jonathan Nott, aclamat
per les seves versions de la
integral de Mahler i actual
titular de l’Orchestre de la
Suisse Romande, es posa
al capdavant de la Gustav
Mahler Jugendorchester,
una de les orquestres de
joves fundada per Claudio
Abbado. Amb la participació
del Cor de Noies i el Cor
Infantil de l’Orfeó Català,
Nott dirigirà la Tercera
Simfonia del compositor
bohemi. Un simfonia coral
que reuneix les característiques compositives, estètiques
i temàtiques de la música
mahleriana i que, per la seva
espectacularitat, grandesa
i efectius ocupa un lloc
privilegiat per al públic. Una
autèntica obra mestra del
postromanticisme, un homenatge explosiu i solemne a la
natura!

La consagració de la
primavera d’Stravinsky
Josep Pons & Orquestra
Simfònica Gran Teatre del
Liceu

Javier Perianes, piano
Chopin, Falla, Guinjoan i
Debussy

Dimarts 19.03.19 – 20 h

F. Chopin: Dos Nocturns,
op. 48 i Sonata núm. 3, en Si
menor, op. 58
J. Guinjoan: La llum naixent
(estrena)
C. Debussy: Estampes
M. de Falla: 4 Piezas españolas
i El sombrero de tres picos

J. M. Guix: Imatges d’un món
efímer
M. Ravel: Shéhérazade
I. Stravinsky: La consagració
de la primavera
El concepte «Origen»
vertebra la temporada 201819 i poques obres poden
exemplificar millor aquesta
idea que La consagració de la
primavera d’Igor Stravinsky.
Una partitura extraordinària,
inseparable de la carrera
musical de Josep Pons, i en
què hi són presents el ritus,
la brutalitat, la tradició
ancestral, el sacrifici, allò
primitiu… Un programa que
inclou el cicle de cançons
Shéhérazade de Ravel, amb
poemes de Tristan Klingsor.
Una vetllada hipnòtica per
acomiada l’hivern i donar la
benvinguda a la primavera.

Dimarts 26.03.19 – 20 h

Javier Perianes va debutar a
la sala modernista al cicle El
Primer Palau 1998, més tard
arribà el Premio Nacional
de Música i, ara, convertit
en un dels nostres intèrprets
amb més projecció internacional, torna al Palau per
abordar una galeria musical
de peces del Romanticisme
amb Chopin com a bandera
i els seus Dos Nocturns, op.
48, de l’Impressionisme amb
Debussy i Falla, i l’estrena
de La llum naixent de Joan
Guinjoan.

Semele de Händel
Sir John Eliot Gardiner,
Monteverdi Choir & English
Baroque Soloists
Dimecres 24.04.19 – 20 h
G. F. Händel: Semele, HWV
58
¿Drama musical o oratori
en tres parts? Basat en
les Metamorfosis d’Ovidi
i estrenat per Quaresma,
Semele és l’òpera més sensual
del repertori de Händel i al
seu moment va ser tot un
escàndol per l’aparició d’una
relació adúltera en escena.
Sir John Eliot Gardiner, un
dels grans directors d’orquestra i un gran estudiós
de la producció musical del
segle XVIII, s’envolta de
la Monteverdi Choir i de
l’English Baroque Soloists
per fer realitat una obra poc
habitual a als escenar i que
ara presenta al Palau, en
una gira on també inclou les
principals sales de concerts
Roma, Milà, Londres i París.

Josep Maria Guix
L’imaginari sonor de Josep Maria Guix, compositor convidat, omple la temporada amb un
univers concís, auster i quasi màgic que, recolzat en la poesia tradicional japonesa, els haikus,
s’inspira en la natura i en l’actitud contemplativa. Aquí us donem les claus per desxifrar un dels
compositors més personals i fascinants de casa nostra.

© Hajime Namiki

© Fernando Zóbel

© Sano Seiji

El vent, una papallona, una nit
embolcalladora o el «vent de
tardor» són elements que trobem
a Seven haikus for solo cello i
Llàgrimes de tardor i que defineixen les estacions de l’any.
Música que apunta a l’essència.

Pluges, rierols i l’aigua en qualsevol de les seves formes. En
moviment a Jardín seco, inspirada
en el quadre homònim del pintor
abstracte Fernando Zóbel, o precipitant-se en el buit a Slowly... in
mist i a l’obra orquestral Imatges
d’un món efímer.

El clarinet esdevé imprescindible
a Restless wind i Away... in the
dusk. Jocs de ressonàncies, delays
i exploracions sonores per trobar
l’autèntic so volàtil del vent,
peces aparentment senzilles i
d’una fragilitat extrema.

© Inoue Shigeko

© Hajime Namiki

© Joseph Mallord-William Turner

A Soroll d’aigua, el cant de les
balenes i l’expulsió precipitada de vapor interrompen
l’ambient gèlid i distant per
transportar-nos, a través d’un
viatge aquàtic, a una explosió
primaveral.

A Suaument, dins la tristesa i Tres
haikus per a violoncel i piano,
peces refinades, essencials i
amb un enorme poder evocador,
Guix s’inspira en haikus de
Bashô, Buson, Kanna i Jôso per
retratar la natura descansant en
escenaris hivernals, glaçats i
nevats.

Les campanes i l’efecte de
wind-chimes predominen en
l’obra de Guix, com Stella,
Imatges d’un món efímer o
Watermark. Mosaics de sons
que recreeen escenaris urbans
i mecànics i també la fluïdesa
innata de l’aigua.

Dimarts 19.03.19 – 20 h
Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu & Josep Pons, director
—Imatges d’un món efímer

Dijous 25.04.19 – 20 h
Patricia de No, flauta
& Vesko Stambolov, piano
—... I no només el vent | Suament, dins
la tristesa

Dimecres 29.05.19 – 20 h
BCN216 & Francesc Prat, director
—Stella | On reflection | Drizzle
draft | Vent del capvespre | Jardín seco
(estrena)

Divendres 10.05.19 – 19 h
Cor de Cambra del Palau & Simon
Halsey, director
—Pax optima rerum | Versa est in luctum

Dissabte 08.06.19 – 18.30 h
Orquestra Simfònica del Vallès &
Nuno Coelho, director
—Stanza II

Dimecres 20.03.19 – 20 h
Abel i Arnau Tomàs & Josep Colom
—Tres haikus per a violoncel i piano |
Slowly... in mist | Seven haikus for solo
cello | Llàgrimes de tardor

Cicle de cançons de Schubert:
una enciclopèdia d’emocions
El tríptic d’emocions de Schubert arriba al Palau de la Música Catalana en tres vespres gairebé
consecutius amb el baríton Matthias Goerne i el pianista Leif Ove Andsnes. Mitjançant els
seus tres grans cicles de lied, ens submergirem en l’apoteosi del Romanticisme. Música i poesia
(Goethe, Heine, Müller...) per dibuixar tots els sentiments humans, de la joia i èxtasi amorós
fins a la desesperació més profunda. Recorre aquest camí amb el wanderer per antonomàsia.
Un viatge intens i emotiu!

La bella molinera
Un encanteri a primera vista

Viatge d’hivern
La lenta cerimònia del refús

El cant de cigne
Totes les formes de l’amor

Il·lusió, alegria, esperança,
enveja, tristesa, ràbia,
desesperació i resignació
amb poemes de Wilhelm
Müller. Schubert dibuixa
un recorregut a través dels
diferents estats anímics que
afloren davant d’un amor
no correspost emprant la
naturalesa com a mirall
i amplificadora de les
emocions humanes.

Considerat el testament
espiritual de Schubert, Viatge
d’hivern és un dels cicles de
cançons més importants de
la història de la música amb
textos de Wilhelm Müller
i on trobem les idees, els
anhels, les esperances i les
solituds que el compositor
vienès va acumular com la
neu. Un jove desencisat de la
vida i de l’amor davalla a les
tenebres blanques i endinsa
a l’oient al món interior, tan
devastat com bell.

Schubert s’endinsa en l’amor
infeliç i l’amor distant amb
un tractat musical sobre
l’evolució de la natura
intransigent i crepuscular
amb poemes de Rellstab i
Heine. Diamants nostàlgics
i d’optimisme irradien
clarianes puntuals en aquest
cicle que arriba a cims
d’atreviment i depuració
insòlits a l’època del
Romanticisme.

Dilluns 4 de març – 20 h

Dijous 7 de març – 20 h

Dimarts 5 de març – 20 h
Entrades individuals a partir de 20 euros. Abona’t als tres concerts a partir de 48 euros.

Passió segons sant Mateu de Bach
J. S. Bach és indubtablement el millor representant del Barroc
alemany. Un any més el Palau de la Música Catalana es
manté fidel a la tradició amb una vetllada consagrada a la
Passió segons sant Mateu, tot un monument musical
i espiritual i dues activitats complementàries.

A més, a L’Hivernacle...

Exposició d’Antoni Llena: “Senyals de
fum des d’un subsòl”

Introducció al Lied

Accés gratuït amb aforament limitat.

El Palau de la Música Catalana acull
l’exposició temporal d’Antoni Llena, artista
plàstic convidat d’aquesta temporada,
amb més d’un centenar de dibuixos
inèdits corresponents a dues sèries, del
2009 i el 2017; podrem conèixer de prop
l’univers artístic d’aquest precursor de l’art
conceptual a l’Estat espanyol.

(Di)versions i (Per)versions

Fins el 19 de març

Luis Gago tanca el cicle donant pautes per
desxifrar els grans cicles de cançons de
Schubert.
Dilluns 04.03.19 – 19 h

Un espai per contrastar versions
enregistrades d’algunes de les obres
llegendàries de la clàssica a la sala d’Assaig
de l’Orfeó Català amb Javier Pérez Senz.
Accés gratuït amb aforament limitat.

Dimarts 05.03.19
Després del concert de Matthias Goerne i
Leif Ove Andsnes aprofundirem en alguns
dels seus enregistraments mítics del cicle de
cançons Viatge d’hivern de Schubert.
Dimarts 26.03.19
Després del concert del pianista Javier
Perianes descobrim els enregistraments més
aplaudits dels Nocturns de Chopin.

Itinerari Lletraferits
Divendres 05.04.19 – 19 h
Llibreria Nollegiu
(C/ Pons i Subirà, 3. Barcelona)

Una trobada per reflexionar
sobre la llavor dels relats
bíblics a través d’El Regne
d’Emmanuele Carrère.
Una sessió coordinada
per María José Anglés de
MUSICoLòGICS.
Accés gratuït i aforament
limitat.

Paul McCreesh i Gabrieli
Consort & Players
Dimecres 10.04.19 – 20 h
Sala de Concerts
La passió i l’energia de
Paul McCreesh, director
i fundador dels Gabrieli
Consort & Players, al
servei de Bach. Un viatge
musical extraordinari que
permet reflexionar sobre la
redempció i el sacrifici.
Preus: 20, 30, 45, 65 i 100 euros

(Di)versions
i (Per)versions
Dimecres 10.04.19 –
Després del concert
Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català
Després del concert amb
la Passió segons sant Mateu
de Bach, contrastarem
versions enregistrades d’un
imprescindible de la cultura
occidental amb Javier Pérez
Senz.
Accés gratuït i aforament
limitat.

Dimecres 10.04.19
Després del concert amb Paul McCreesh i
els Gabrieli Consort & Players, contrastarem
versions enregistrades de la Passió segons sant
Mateu de Bach.
Exposició: “L’estrena de compositors
catalans al Palau (1908-1936)”
El CEDOC presenta una mostra documental
de les estrenes d’obres de compositors
catalans al Palau entre 1908 i 1936, per
mitjà de programes de concert, partitures
originals, fotografies i correspondència i
amb noms tan representatius de la creació
catalana, com ara F. Pujol, A. Vives, J.
Garreta, E. Morera, J. Serra, J. Manén, E.
Toldrà, M. Blancafort o F. Mompou.
Fins al 7 d’abril
Foyer del Palau
Accés gratuït

Accés a la Sala Lluís Millet amb entrada de visites i
concert | Accés gratuït al Foyer del Palau.

Parlem de Música
Ens submergirem en el simfonisme de finals
del segle XIX i l’òpera de Händel.
Trobades al Petit Palau a les 19 h. Accés gratuït amb
aforament limitat.

Dimarts 12.03.19 “Gergiev & Trifonov”
amb Mònica Pagès
Dijous 14.03.19 “La Tercera de Mahler amb
Jonathan Nott” amb Carlos Calderón
Dimarts 19.03.19 “La consagració de la
primavera d’Stravinsky” amb Javier Pérez Senz
Dimecres 24.04.19 –“Semele de Händel”
amb Joan Vives
Lletraferits: música i literatura
Explorarem les ramificacions literàries de les
impressions cambrístiques sobre haikus de
Josep Maria Guix i la Passió de Bach amb la
col·laboració de MUSICoLòGICS.
Accés gratuït amb aforament limitat.

La celebració poètica i musical de la natura
amb un tête-tête poètic entre Antoni Clapés i
Francesc Parcerisas.
Divendres, 15.03.19 – 19 h
Casa Usher Llibreters
Una reflexió sobre la gestació dels relats
bíblics al voltant de l’obra literària El Regne
d’Emmanuel Carrère.
Divendres, 05.04.19 – 19 h
Llibreria Nollegiu

Per a tota la família

El Palau,
més enllà de la música!

Els Concerts Familiars al Palau ofereixen un espai
de creixement mitjançant aventures musicals, tallers
i altres espectacles pedagògics per conrear la curiositat,
l’aprenentatge i la diversió.

Big Bang Beethoven
Explosió i revolució musical
Diumenge 10.03.19 – 10.30 i 12.30 h
Sala de Concerts

Colors i més colors
Els mons de Domènech i Montaner
Dissabte 13.04.19 – 11 i 12.30 h
Petit Palau

Per a infants a partir de 6 anys

Infants a partir de 6 anys

Una oportunitat per descobrir en família
l’herència musical i la genialitat de Beethoven.
Una proposta escènica i musical dirigida per
Eduard Iniesta amb la col·laboració del coreògraf Enrique Cabrera. Gaudeix d’un concert
explosiu, profund i vital que desafiarà el destí
i, d’alguna manera, ens farà més lliures.

Lluís Domènech i Montaner va ser un gran
aficionat a la música i un dels arquitectes
catalans mes universals. Com a historiador
i polític humanista compromès amb el seu
país, va redescobrir algunes de les esglésies
més importants de l’art romànic català, com
l’església de Sant Climent de Taüll a la vall
de Boí.
A partir de l’univers arquitectònic i musical
de Domènech i Montaner farem un tomb
pels moments més emblemàtics de la historia
musical del Palau sota la direcció musical de
Dani Espasa, la direcció escènica i coreogràfica de Francesc Abós i les projeccions de
videomapping de Aleix Viadé.

Twinkle twinkle baby’s star
Concert per a nadons (english & català)
Dissabte 16.03.19 – 11, 12.30 i 17 h*
Diumenge 17.03.19 – 11, 12.30 i 17 h*
Petit Palau
*Nadons de 15 mesos fins a 3 anys, sessió de les 12.30 h |
Nadons de 0 fins a 15 mesos, sessions de les 11 i 17 h

Una oportunitat per conèixer i descobrir
cançons, jocs i dites de tradició anglesa i
alhora gaudir del repertori tradicional català
des d’una visió musical moderna i eclèctica.
Un concert-espectacle de format acústic i de
molta proximitat amb els intèrprets perquè
els nadons gaudeixin del seu primer concert
en un ambient de silenci i escolta activa.

Consulta tota la programació dels Concerts Familiars al
Palau a www.palaumusica.cat/familiars

Visites guiades

Cafeteria

Gaudeix de l’arquitectura de Domènech
i Montaner i passeja pel jardí de pedra!
Visites guiades arquitectòniques, cada dia,
en català, castellà, anglès, francès i italià.

Tasta el Palau de la Música Catalana
amb Singularis!
Gaudeix dels packs especials abans,
a la mitja part o després d’un concert:

Durada: 55 minuts.
Reserves i peticions per a visites especials
i grups: visites@palaumusica.cat.

Duet: copa de cava + 2 barquetes
Trio: copa de cava + 3 barquetes
Menú Express

Preus especials de 9 euros per a abonats
i socis de l’Orfeó Català.

Més informació i reserves dels menús:
933 152 086
elisabet.valls@serunion.elior.com

Botiga

Pàrquing

Decoració, bijuteria i altres complements
inspirats en l’arquitectura del Palau i els seus
elements ornamentals.

Preus especials per als pàrquings Saba
de plaça Catalunya, Catedral i Urquinaona
en tiquets de 4 hores i nocturns (20 a 7 h).

La col·lecció de CD dels cors de la casa i una
acurada selecció de música clàssica i llibres
d’arquitectura. Compra obsequis del Palau
a la botiga del Foyer.

Venda de tiquets individuals i packs
a Taquilles del Palau amb avantatges
per a abonats i socis de l’Orfeó Català.

¿Vols rebre informacions,
promocions i obsequis del
Palau? Inscriu-te a
palaumusica.cat/registre
i forma part del Palau!

Taquilles del Palau
Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
T. 93 295 72 07
taquilles@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat
Consulta la programació

Troba’ns a
www.palaumusica.cat
www.orfeocatala.cat

DL: B 5815-2019
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