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XXI CICLE DE CLÀSSICA A LES CORTS

MARÇ

Diumenge 8 A les 18 h Trobades música 
espanyola, catalana i 
llatinoamericana

Clàssica Les Corts

Dissabte 14 A les 11 h Descobrint la música 
clàssica de la mà de 
Commicerto

Matinal en família

Divendres 20  A les 18 h  Commicerto Clàssica Les Corts 
Familiar 

GENER

Diumenge 19  A les 18 h Bon vent i bona natura Clàssica Les Corts 

FEBRER

Diumenge 2  A les 18 h Nit d’òpera Clàssica Les Corts

Diumenge 16 A les 18 h Musicis Natura Clàssica Les Corts

ADREÇA

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

HORARIS

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda.

MAPA

barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
facebook.com/ccjosepmtriasipeitx
Twitter: @ccjmtriasipeitx

Horari d’obertura:
de dilluns a divendres, 
de 9 a 21.30 h
Dissabtes, de 9 a 14 h

C. CÍVIC JOSEP M. 
TRIAS I PEITX 
Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499
08028 Barcelona
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LÍNIA 5 / L10 / 
L9 SUD 

COLLBLANC

CARRER DE SANTS

LÍNIA 3 
PALAU REIAL

LÍNIA 3 
ZONA

UNIVERSITÀRIA

AVINGUDA DEL DOCTOR MARAÑÓN

AVINGUDA DIAGONAL

BLANCA
LÍNIA 5 
BADAL

AV. 
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ADRID

R
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R
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Bus: V1, H8, 75, 54, D20, 52,  
157, 113, L12, L50, L57, L61,  
L62, L64, L65, L68, L71
Metro: L5, L10 i L9 Sud Collblanc
Tram: T1, T2, T3

XXI CICLE DE CLÀSSICA A LES CORTS

BON VENT I BONA NATURA

DIUMENGE, 19 DE GENER, A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 € 
Infants menors de 12 anys: gratuït 

La majoria de les flautes han estat fetes de trossets de natu-
ra: una petita closca, una canya, un os... La sonoritat de les 
flautes ens recorda els elements i els fenòmens de la natura: 
l’aigua en moviment, el foc, l’aire, la tempesta, els sons dels 
ocells... L’Orquestra de Flautes de Barcelona la integren 
flautistes de moltes procedències i fusionen els diferents tipus 
de flautes de la família de la flauta travessera: des del flautí 
fins a la flauta baixa.
Us convidem a deixar-vos portar per les sensacions i les imat-
ges que la música us suggereixi. El programa estarà format 
per obres de Vivaldi, Kirlin, Anderson, McMichael o Offermans.

Portada: Pixabay
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F    ACTIVITAT FAMILIAR

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Horari: 18 h
Lloc: Sala d’actes
Aforament limitat
Preu: entrada general 4,50 € 
Infants menors de 12 anys: gratuït
Les entrades es poden comprar: 
- per internet: fins a les 13 h del dissabte de la setmana del 
concert (barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx). 
- presencialment: a la recepció del centre de dilluns a dissabte 
(pagament només amb targeta) i el mateix diumenge a partir de 
les 17.45 h (pagament només en efectiu).
Les entrades venudes anticipadament i que no assisteixin el dia 
del concert no podran ser ocupades. 
No es permetrà l’entrada més tard de les 18.10 h.

XXI CICLE DE
CLÀSSICA A
LES CORTS

Centre Cívic 
Josep M. Trias i Peitx

Gener-març del 2020



NIT D’ÒPERA

DIUMENGE, 2 DE FEBRER, A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 € 
Infants menors de 12 anys: gratuït

Àries i duos d’òpera i cançó en una tarda plena de passió. Un 
concert dedicat als amants de l’òpera italiana, a la gràcia de 
L’elisir d’amore de Donizetti o al drama de La traviata.

Romina Krieger – soprano
Juan Carlos Esteve – baríton
Olga Kobekina – pianista
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XXI CICLE DE CLÀSSICA A LES CORTS

MUSICIS NATURA

DIUMENGE, 16 DE FEBRER, A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 € 
Infants menors de 12 anys: gratuït

El quartet de corda Moana ens presenten el concert titulat 
“Musicis Natura”, que ret homenatge al nostre fràgil entorn. Per 
tal de conscienciar de la importància de cuidar-lo i de gaudir-ne, 
volem mostrar com els grans compositors s’han inspirat en la 
natura per crear grans obres referents de la música clàssica. 
Interpretaran un repertori variat amb obres de Haydn, Dvorák i  
Txaikovski, entre d’altres.

Rubén Herrera – violí
Carlota Novell – violí
Anna Ribera – viola
Clara Manjón – violoncel

TROBADES MÚSICA ESPANYOLA, CATALANA I 
LLATINOAMERICANA

DIUMENGE, 8 DE MARÇ, A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 € 
Infants menors de 12 anys: gratuït 

Jovičić i Scevola ens conviden a caminar per aires catalans, 
espanyols i llatinoamericans amb belles melodies i ritmes d’Er-
nesto Cordero, Villalobos, Manuel de Falla, Enric Granados i 
Frederic Mompou, entre d’altres. Ens transporten a aquests 
països, al seu entorn i a la seva cultura, que convida a imagi-
nar els personatges i horitzons de cada lloc. Podrem sentir des 
d’un tendre cant de bressol fins a un alegre i desenfadat cant 
del camp porto-riqueny. Amb aquest variat repertori que va des 
de la península Ibèrica fins a l’Amèrica Llatina, el públic podrà 
gaudir de cada cançó com si fos un petit tresor que es podrà 
emportar a casa seva en forma de veu i guitarra.

Milica Jovičić – soprano
Gian Carlo Scevola – guitarra

COMMICERTO

DIVENDRES, 20 DE MARÇ, A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 € 
Infants menors de 12 anys: gratuït

F
“Commicerto” és un recital amb un repertori de peces impres-
cindibles del món líric i el piano en clau d’humor. Joel Díaz 
(pianista) i Adrià Mas (tenor) ens aproparan, a través de la 
comicitat i d’un seguit d’obres, acuradament seleccionades, 
al món dels clàssics. Amb un propòsit clar d’apropar la mú-
sica als espectadors més joves i desmitificar el concepte del 
recital, aquest concert ofereix qualitat musical i una bona dosi 
d’humor. Un concert diferent, que pot atraure tant els experts 
com els neòfits, en una barreja perfecta de talent, creativitat 
i bon humor.

Joel Díaz – pianista
Adrià Mas – tenor
Direcció – Maria Voronkova

Activitat pedagògica gratuïta. Descobrint la música clàs-
sica de la mà de ”Commicerto” el dissabte 14 de març a 
les 11 h. Organitzada per la Ludoteca La Tardor. 
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