Concerts
Familiars
al Palau

2016 — 2017

Trencadís de cançons
A partir de 3 anys

Contrastos musicals entre modernitat i tradició

Mirna Vilasís i Xavi Múrcia, veus i instruments
(guitarra, acordió, flautes, teclat i percussions)
Companyia Factoria Mascaró, ballarins
Joan Figueres i Quim Serra, guió
Quim Serra, direcció coreogràfica
Tres elements arquitectònics ben característics del Palau
–la donzella de la façana, les palmeres semivoltes i el
cavall alat del segon pis–, tots ells personificats dalt de
l’escenari, es convertiran en els protagonistes d’aquest
concert. Instruments acústics, la veu cantada i sons
electrònics conviuen en aquesta proposta artística.
Una curiosa mescla de poesia, cançó i dansa que ens
situa entre la modernitat i la tradició.
A partir de 3 anys.

Dia: 20 de novembre de 2016
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu*: 11 €
*Si vols passar un matí sencer en família al Palau, per només 20 €
infant / 12 € adult, tens l’opció de venir a aquest concert Trencadís
de cançons i abans fer l’activitat Visitem i experimentem el Palau.

Les músiques del món
A partir de 6 anys

Viatge a través de la veu

J. Canales, I. Conyedo, D. Morales, A. Delgado
i J. Vallespí, intèrprets
Daniel Morales, direcció musical
Jana Grulichová, direcció coreogràfica

La veu, amb les seves immenses possibilitats sonores,
serà la protagonista d’aquest espectacle. Una oportunitat
única per viatjar pels cinc continents i descobrir algunes
de les seves músiques tradicionals o populars. Deixeu-vos
seduir pels violins, trompetes, guitarres, flautes, trombons,
maraques, balalaiques, didjeridús... que aquests cinc
esplèndids cantants ens interpretaran exclusivament
a cappella.
A partir de 6 anys.

Dia: 4 de desembre de 2016
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu: 11 €

En Jan Titella
A partir de 2 anys

Emocions a través d’una aventura musical

Titellaires i músics del Centre de Titelles de Lleida,
intèrprets
Poire Vallvé, música
Joan-Andreu Vallvé, guió
En Jan, un titella aventurer, intentarà ajudar el seu amic el
grill. Així comença un recorregut de sons i sorolls que ens
portarà a una gran ciutat, després arribarem a una platja,
viurem una tempesta i finalment desembocarem al bosc
desitjat.
La força del tro, el xiulet del vent, el xipolleig del mar i el
cant dels ocells, entre d’altres, esdevindran els principals
companys de viatge d’aquests dos intrèpids protagonistes.
A partir de 2 anys.

Dia: 17 de desembre de 2016
Horari: 11, 12.30 i 17 h
Espai: Petit Palau

Preu: 11 i 12 €

Cantem El Messies

©igor.cat

A partir de 6 anys

Orquestra Simfònica del Vallès

Orquestra Simfònica del Vallès
Cor Jove de l’Orfeó Català
Solistes del Cor Jove
Esteve Nabona, director
Amb la participació de cors del projecte Clavé XXI,
de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
G. F. Händel: El Messies (selecció)
El concert familiar d’El Messies de Händel ofereix
l’oportunitat de gaudir d’alguns dels fragments més
emblemàtics d’aquest oratori i d’apropar els més joves
a la música clàssica en un entorn excepcional com
el Palau de la Música Catalana.
A partir de 6 anys.
Organitza:
L’Obra Social “la Caixa”, des del programa Art for Change, que
té com a objectiu millorar la societat a través de la cultura.

Dia: 18 de desembre de 2016
Horari: 12.30 h
Espai: Sala de Concerts

Preu: 11 €

Cobla 2.0
A partir de 4 anys

Amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, intèrprets
Raúl Patiño, piano
Roger Pi, bateria i percussions
Marc Permanyer, projeccions de mapping
Jordi Oriol, dramatúrgia i direcció escènica
Una nova proposta escènica i musical de visió moderna i
contemporània que no ens deixarà indiferents i trencarà alguns
dels estereotips tradicionals vinculats a aquesta agrupació.
Sense renunciar a la sonoritat característica d’aquesta formació,
músics i públic esdevindrem còmplices d’una nova manera
d’entendre i viure la música per a cobla. Jazz, funk, chanson
francesa, música contemporània, música tradicional, sardanes,
projeccions de mapping i moltes anècdotes divertides ens
acompanyaran en aquesta festa.
No us perdeu l’oportunitat de redescobrir aquesta emblemàtica
formació, amb els polifacètics i intrèpids músics de la Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
A partir de 4 anys.

Dia: 5 de FEBRer de 2017
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu*: 11 €
*Si vols passar un matí sencer en família al Palau, per només 20 € infant
/ 12 € adult, tens l’opció de venir a aquest concert Cobla 2.0 i abans fer
l’activitat Visitem i experimentem el Palau.

Jazz en viu... Swing!
A partir de 8 anys

Iniciació a la música de jazz per descobrir el swing

Original Jazz Orquestra del Taller de Músics
Susana Sheiman, cantant
Miquel Àngel Ripeu, actor i cantant
Roger Conesa, actor i saxo
Xavier Recuenco i Jana Grulichová, ballarins
David Pastor, direcció musical
				
Iban Beltran, direcció escènica
Descobreix el secret més ben guardat del jazz de bracet de
l’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics. Juntament
amb l’actor i cantant Miquel Àngel Ripeu, reviurem
moments emblemàtics i històrics d’aquest gènere musical.
A partir de 8 anys.

Dia: 19 de febrer de 2017
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu: 15 €

Big Bang Beethoven

A partir de 4 anys

Explosió i revolució musical

ESTRENA

Orquestra de cambra: C. Amargós
i M. Vila, violins; M. Juan, viola; E. Vila,
violoncel; P. Weht, contrabaix; B. Ruiz, flauta travessera;
L. Díaz, oboè i corn anglès; G. Salicrú, clarinet;
G. Borràs, fagot; I. Oller, trompeta i fiscorn; E. Iniesta,
mandolina i altres instruments de corda pinçada; M.
Mezquida, piano; M. Pascual, percussió.
Eduard Iniesta, arranjaments i direcció musical
Enrique Cabrera, direcció coreogràfica
Una oportunitat per descobrir la música de Beethoven
en una proposta escènica i musical preciosista i de
gran ambició artística. Sota la direcció musical del
multiinstrumentista i compositor Eduard Iniesta i la
direcció coreogràfica d’Enrique Cabrera, gaudirem d’un
concert explosiu, profund i vital que desafiarà el destí i
d’alguna manera, ens farà més lliures.
A partir de 4 anys.

Dia: 26 de març de 2017
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu*: 11 €
*Si vols passar un matí sencer en família al Palau, per només 20 €
infant / 12 € adult, tens l’opció de venir a aquest concert Big Bang
Beethoven i abans fer l’activitat Visitem i experimentem el Palau.

Kantikipugui al Palau
A partir de 6 anys

Amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
Jordi Armengol, pianista
Josep Vila, direcció del cor
Alicia Pérez-Cabrero, direcció coreogràfica
Oriol Úbeda, direcció escènica
Acompanyats pels 22 cantants del Cor de Cambra del
Palau i del seu director reviurem un munt de jocs i
situacions imaginàries pròpies de l’univers dels infants.
Un espectacle atrevit i divertit per gaudir de la immensa
capacitat expressiva de la nostra veu i del cant coral en
una proposta escènica i musical molt visual i de gran
impacte sonor.
A partir de 6 anys.

Dia: 2 d’abril de 2017
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu: 11 €

Flamenkat
A partir de 6 anys

Sonoritats d’aquí, d’allí i ara

NOVA
VERSIÓ

Pere Martínez, cantaor, palmes i cors
Per determinar, cantaora, palmes i cors
J. C. Gómez, guitarra flamenca, clàssica i elèctrica
Isabel Moreno, flauta travessera i palmes
Javier Garrabella, contrabaix, baix elèctric i palmes
David Domínguez, percussions, palmes i guitarra
Eli Ayala, bailaora, castanyoles, palmes i cors
Frederic Gómez, direcció coreogràfica

Un concert-espectacle de gran contrast visual i sonor que
pretén trencar estereotips i traspassar fronteres racionals,
sentimentals, culturals o històriques. Un homenatge a
la pluralitat de sonoritats que caracteritza el flamenc
amb palos tradicionals: soleà, martinete, alegrías, guajiras,
tangos, buleries; temes emblemàtics de la història d’aquest
gènere: La leyenda del tiempo, Entre dos aguas; grans
compositors de músics clàssica que van inspirar-se en
aquestes sonoritats, com Manuel de Falla, Mateo Albéniz,
Francesc Tàrrega i fins i tot noves versions de repertori
musical i literari d’origen català.
A partir de 6 anys.

Dia: 28 dE MAIG de 2017
Horari: 12 h
Espai: Sala de Concerts

Preu: 11 €

Abans de néixer al Palau
Per a embarassades i adults acompanyants

Taller musical durant l’embaràs

Marta Fiol i Gemma Baños, conductores i directores
del taller
Abans del cinquè mes de gestació, el sentit de l’oïda del
futur nadó ja està completament format. La respiració i
el batec del cor de la mare i les veus més properes formen
part del seu entorn auditiu.
A través de les vostres veus, el vostre cos i diferents
recursos musicals, realitzarem un viatge sonor vers
l’univers auditiu del nadó abans de néixer i, així,
fomentarem el vincle amb el vostre fill/a.
Per a embarassades i adults acompanyants.
En aquesta activitat només es permetrà l’entrada d’adults.

Dies: 21 d’octubre de 2016 i 28 d’abril de 2017
Horari: 19 h
Espai: Petit Palau

Preu: 14 €

Bim Bom, nadons al Palau
Nadons de 0 a 12 mesos

Taller-espectacle: el despertar musical dels nadons

Companyia Kamalundu
Eugènia Arús, piano
Marta Fiol, direcció
Una experiència única perquè pares i nadons compartiu
les primeres emocions musicals. A mig camí entre un
taller d’educació musical i un espectacle, assistireu al
despertar de l’oïda dels més petits.
A través de sons, cançons, ritmes i jocs, reviureu i
compartireu un munt de percepcions auditives amb els
vostres nadons.
Nadons de 0 a 12 mesos.

Dies: 22 d’octubre de 2016 i 29 d’abril de 2017
Horari: 11, 12.30 i 17 h
Espai: Petit Palau

Preu: adults, 14 € / infants, 6 €

Zig Zag, passets al Palau
Nadons de 12 a 24 mesos

Intercanvi d’emocions a través del joc musical

Companyia Kamalundu
Eugènia Arús, piano
Marta Fiol, direcció
Cançons, jocs, danses i moltes emocions són algunes de
les experiències que compartireu nadons, pares, actors,
músics i cantants al llarg d’aquest taller-concert.
Una sessió inoblidable de música i recursos educatius
per acompanyar-vos en la descoberta col·lectiva del fet
musical, a fi de multiplicar la intensitat de cada instant
viscut.
Nadons de 12 a 24 mesos.

Dies: 23 d’octubre de 2016 i 30 d’abril de 2017
Horari: 11, 12.30 i 17 h
Espai: Petit Palau

Preu: adults, 14 € / infants, 6 €

Visitem i experimentem el Palau
De 5 a 10 anys

Itinerari guiat + taller artístic

Lluís Plaza, itinerari guiat i educador
		
Recorregut guiat per un dels edificis modernistes més
emblemàtics de Catalunya, declarat Patrimoni Mundial
per la UNESCO, i a continuació una activitat plàstica
experimental d’alguna de les tècniques artístiques que
haurem observat durant el recorregut.
De 5 a 10 anys.
Durant l’activitat els infants han d’anar acompanyats per
un adult.

Dies: 20 de novembre i 27 de desembre de 2016;
5 de febrer i 26 de març de 2017
Horari: 10.30 h
Espai: Sala de Concerts i Petit Palau

Preu*: infants, 11 € / acompanyants, 3 €
*Si vols passar un matí sencer en família al Palau, per només 20
€ infant / 12 € adult, tens l’opció de dur a terme l’activitat Visitem
i experimentem el Palau i, a continuació, assistir a un dels concerts
familiars programats aquell dia.

Preus de les entrades
Adults

Infants

Trencadís de cançons

11 €

11 €

Les músiques del món

11 €

11 €

En Jan Titella

11 € / 12 €

11 € / 12 €

Cantem El Messies

11 €

11 €

Cobla 2.0

11 €

11 €

Jazz en viu... Swing!

15 €

15 €

Big Bang Beethoven

11 €

11 €

Kantikipugui al Palau

11 €

11 €

Flamenkat

11 €

11 €

Abans de néixer al Palau

14 €

-

Bim Bom, nadons al Palau!

14 €

6€

Zig Zag, passets al Palau

14 €

6€

Visitem i experimentem el Palau

3€

11 €

Informació i venda d’entrades
Taquilles del Palau de la Música
Catalana
Telèfon: 902 442 882
A/e: taquilles@palaumusica.cat
Horari: de dilluns a dissabte, de
9.30 a 21 h, i diumenges i festius,
de 10 a 15 h.
www.palaumusica.cat
Descomptes per a grups i per
volum d’entrades
Per la compra d’un conjunt de
quinze o més entrades, s’aplicarà
un descompte del 15% sobre el
preu total de les localitats.
Col·lectius especials amb
descompte
El Palau de la Música ofereix
descomptes a nombrosos
col·lectius socials i entitats. Més
informació sobre descomptes i
com gaudir-ne, a Taquilles del
Palau de la Música i al web del
Palau. Alguns d’aquests col·lectius
amb preus especials són:
· Famílies nombroses i
monoparentals
· Persones amb discapacitat
superior al 33 %
· Aturats
· Jubilats

Entrada gratuïta per a infants
del Club Super 3 amb
acompanyament necessari
d’adult/s amb preu d’entrada.
L’oferta s’aplica als concerts del
cicle Concerts Familiars al Palau
amb l’excepció dels seus tallers.
Atenció especial
Es facilitarà accés còmode a les
persones amb alguna discapacitat
pel c. Palau de la Música, 4-6.
(Es recomana, abans d’adquirir
les entrades, telefonar al número
902 442 882 per rebre un tracte
personalitzat i disposar d’un accés
i una ubicació més còmodes.)
Transport públic
Autobusos: línies 19, 40, 45 i V17
Metro: L1 i L4. Estació
Urquinaona
Bicing: Urquinaona i Sant Pere
Més Alt
Pàrquings Saba
Catedral, Urquinaona
i Catalunya
Venda de tiquets a preu especial
a les Taquilles del Palau.
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