
 

Gaudeix de l’òpera amb el teu ateneu!* 

 

Si formes part d’un ateneu, ara pots gaudir de la màgia del Liceu amb uns preus i 
condicions especials. 
  

Atreveix-te amb l’òpera 

Fes que el Liceu visiti el teu Ateneu amb una conferència gratuïta sobre un títol 
de la temporada. Enamora’t de l’òpera descobrint tots els secrets que amaga. 
 

Visites 

Vine a conèixer, entre d’altres espais, la Sala, una de les més grans del món. Amb 
un grup de 25 persones gaudireu d’un 25% de descompte. 
 
Programació 2017: 

 

ÒPERES 

L’Holandès Errant, Wagner 

La millor òpera per atrevir-se 

amb Wagner amb una durada 

de 2 hores i mitja. 

- Maig de 2017 ● dm. 2, 

dss. 6, dc. 10, dg. 14, dl. 22 i 

dv. 26. 

Preu de Territori a partir de 

80€ (pvp 131€)  
 

La Fille du Régiment, Donizetti 

Una proposta ideal per venir per primera vegada a l’òpera. És un espectacle còmic 

amb moments divertidíssims. 

- Maig de 2017 ● dm.16, dv. 19, dc. 24 i dl. 29 

Preu de Territori 85€ (pvp 154€) 

 

Il Trovatore, Verdi 

Escenes i cors mundialment famosos, plena de grans àries que us faran vibrar i 

amb una nova producció. 

- Juliol de 2017 ● dl. 17, dm. 18, dj. 20, dv. 21, dg. 23, dl. 24, dc. 26, dv 28 i 

dss. 29 

Preu de Territori 80€ (pvp 131€) 

 

http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2016-2017/opera/lholandes-errant
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2016-2017/opera/la-fille-du-regiment
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2016-2017/opera/il-trovatore


 

 

CONCERTS TXAIKOVSKY 

Concert per Piano Núm. 1 i Simfonia Núm. 5 

El gran concert per piano i la simfonia més imponent! 

- Dijous 25 de maig 2017 – Preu de Territori ateneus 55€ (pvp 91€) 

Concert per Violí i Simfonia Núm. 4 

Un dels millor concerts de violí de tots els temps 

- Dijous 1 de juny de 2017 – Preu de Territori ateneus 55€ (pvp 91€) 

 

OFERTA VÀLIDA PER A GRUPS DE MÍNIM 20 PERSONES 

Les localitats gaudeixen d’una visió i acústica excel·lents. Subtítols inclosos. 

 

 

Informació, contactes i reserves:  

Gemma Pujol: gemma.pujol@liceubarcelona.cat / 934859926 

Pol Avinyó pol.avinyo@liceubarcelona.cat / 681286787 

 

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya us podem coordinar la sortida a 

Barcelona perquè passeu un dia complet a la ciutat i acabeu amb un bon concert al 

Liceu. 

 

*Oferta només per a ateneus de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2016-2017/concerts/cicle-txaikovski-piano
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2016-2017/concerts/cicle-txaikovski-violi
mailto:gemma.pujol@liceubarcelona.cat
mailto:pol.avinyo@liceubarcelona.cat

