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 ÒPERA AÏDA  

 Excursió a París  
   

 

 

París. Una ciutat feta per al viatger 
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Places limitades 

Del 24 al 27 d’octubre de 2013 Sabadell, més Música té organitzada una 

excursió a París per tal d’assistir a la representació de l'òpera Aïda amb la direcció de 

Philippe Jordan. Ismail Pacha, governador d'Egipte, encarregà aquesta obra a 

Giuseppe Verdi per representar-la el 1871 i en aquell any s'estrenava a El Caire, amb 

un gran desplegament escènic. El 1872 s'estrenava oficialment al Teatre de la Scala de 

Milà, amb un èxit aclaparador. Aquesta obra és una de les millors representacions 

d'òpera universal, amb una posada en escena i un vestuari espectaculars. 

 

Òpera Nacional de París

L'Òpera Nacional de París, és un edifici 

de moderna construcció situat en el 

Districte XII de la ciutat de París. 

Anomenada també com el Teatre de 

l'Opera del Poble, s'inaugurà el 14 de 

Juliol de 1989, durant la celebració del 2on 

centenari de la caiguda de la Bastilla del 

1789 en plena Revolució Francesa. L'edifici, 

projectat per l'arquitecte uruguaià Carlos 

Ott, constitueix una veritable ruptura amb 

els teatres del segle XIX. Es tracta d'un 

edifici encorbat i envidrat, que pot abastar 

fins a un total de 2700 espectadors. El seu disseny funcional i modern, amb butaques 

tapissades en negre, contrasta amb els murs de granit i l'impressionant sostre de vidre 

oferint una arquitectura innovadora i impactant. Posseeix 5 escenaris mòbils, fet que el 

defineix com una obra mestra de l'enginyeria tecnològica. 

 

Notre Dame

París, «la ciutat de la llum», és una de les 

ciutats més boniques del món, la més 

visitada i, probablement, la més romàntica 

de les que hi ha al planeta. Un passeig per 

l'antiga i clàssica ciutat de París transporta 

el visitant a un lloc on el temps sembla no 

existir, malgrat el moviment propi d'una de 

les ciutats més importants del món.

París és una ciutat que sembla dissenyada 
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per al gaudiment del viatger. Els seus 

carrers, les seves places, edificis, jardins i monuments semblen pensats per a que 

qualsevol persona que visiti París desitgi tornar-hi.

 

Sainte Chapelle

Farem una visita panoràmica de París; 

entrarem a la catedral de Notre Dame, 

d'estil gòtic, i la Sainte Chapelle, una joia 

del gòtic francès; visitarem el barri de 

Montmartre; farem un creuer fluvial en 

Bateau Mouche pel riu Sena; i visitarem de 

forma guiada el Museu d'Orsay, dedicat als 

pintors impressionistes, amb obres de 

Dégas, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, 

Cézanne, Matisse i Van Gogh. Aquestes són 

algunes de les experiències que tothom 

hauria de tenir l'ocasió de gaudir-ne.

El desplaçament a París es farà en AVE des de Barcelona i la resta de trasllats es faran 

en un modern autopullman.

 

 

   
 
Demaneu-nos informació
 
Sabadell, més Música
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell
www.sabadellmesmusica.com
sabadell@sabadellmesmusica.com
 
 

 
 

Si et vols donar de baixa d'aquesta newsletter envia'ns un e-mail amb l'assumpte "Baixa" a sabadell@sabadellmesmusica.
com 
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