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 CONCERT AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA  

   

 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

 

 

Amb motiu de la celebració del 10è aniversari de

Sabadell, m és Música i també el de la Cobla

Sim fònica Catalana, s’ha programat un

extraordinari concert pel dia 10 de febrer en el

Palau de la Música Catalana, amb la intervenció de la

Cobla Sim fònica Catalana, amb direcció del seu

titular Marcel Sabaté. El principal al·licient és

l’actuació d’aquesta cobla prou coneguda per la seva

excel·lent qualitat, palesa en totes les actuacions

arreu del país. També serà component important l’actuació del pianista Francesc

Burrull, que ens oferirà la seva composició Suite Mediterrània. A les 16 h. es farà una

visita completa a les dependències del palau i a les 18 h. s’iniciarà el concert. No cal dir

que la programació serà excepcional d’acord amb la importància d’aquesta celebració.

Excursió a Dresden

Del 16 al 20 de juny . Resten molt poques places per aquesta excursió, que Sabadell,

m és Música conjuntament amb Am ics de 
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l'Òpera de Sabadell, han organitzat amb

motiu d’assistir a la celebració del 200

aniversari del naixement de Richard

Wagner. Del magnífic repertori d’aquest

extraordinari compositor, s’ha programat

l’òpera L’Holandès Errant. Pel que fa a la

part turística no podem deixar de banda els

encants paisatgístics d’aquella zona de la

Saxònia i del parc declarat per l’UNESCO

Patrimoni de la Humanitat, el palau Òpera

Nacional de Dresden, també Patrimoni de la Humanitat. A prop d’aquesta ciutat

v isitarem Leipzig, ciutat natal de Wagner, i també es faran v isites a diversos palaus i

monuments que ofereix  aquesta interessant ciutat. El preu de l’excursió és de 1 .095 €

per als socis amb habitació doble amb un increment de 220 € amb habitació indiv idual.

Per als no socis el preu és de 1 .195 € en habitació doble i amb un increment de 240 € en

habitació indiv idual.
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