
PREUS

Llotges amb sis entrades . 3o'oo Pessetes

Seients amb entrada 5'oo »

Seients galeria i.a i 2.a fila . 3'5o »

» » 3.a i 4.a fila 3'oo »

Seients anfiteatre .... 3'oo »

Entrada general .... i'oo •»

DESPATX DE LOCALITATS I TOTA MENA D'INFORMA-
CIONS. — Casa de música SOBREQUES, Rambla de la Llibertat, 23,
Girona. La venda de localitats estarà oberta fins el dia 3 de icaig a les vuit
del vespre, i des d'aquesta bora al començament de 1 acte, a les guixetes del
Teatre Albèniz.

NOTES — Tenint en compte la finalitat benèfica de l'acte, queden
sense efecte tots els passis de favor que regeixen en altres espectacles del
Teatre Albèniz.

No serà permesa l'entrada a aquell qui no presenti la seva localitat cor¬
responent no admetent-se reclamació de cap mena als efectes de la bona or¬
ganització.

El concert començarà a les deu de la nit en punt.
Durant l'execució de les obres restaran tancades les portes al saló d'es¬

pectacles.
INTERESSANT. — Totes les companyies d'ómnibus d'aquesta co¬

marca ban disposat serveis especials, les quals bores de sortida es fixaran a
les respectives administracions.

Gràfiques DARIUS RAHOLA. — Premsa, 5. — GIRONA

TEATRE ALBÈNIZ
GIRONA

RECITAL DE VIOLONCEL

PAU CA3ALS
( ELS INGRESSOS DEL QTJAL SERAN DESTINATS A FINS BENÈFICS )

BLAI NET
PIANISTA

DIMECRES 3 DE MAIG

A LES io DE LA NIT

DE 1933



PROGRAMA

i

SONATA op. 36. . ♦ . . . . Edy. Grieg
Allegro agitato
Andante moLto tranquillo

Allegro molto e marca to

II

CONCERT (en si bemoll) . . . . L. Boccherini
Alleqro

Adagio
Rondo

ill

a. Adagio de la Tocata en fa
b. Allegro spiritoso
c. Intermezzo de «Goyescas»
d. Tonadilla .

e. Sonata .....

Siciliana

Tema variat

. J. S. Bach

. J. B. Senaillé

. Granados

. Blas de La Serna

. C. M. von Weber


