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SIS A1!DICIONS i
SIMFONIQUES

amb la cooperació de
Concertistes vocals, instrumentals

iChor
.1

I

Dissabte

Dijous
Diumenge
Dijous
Diumenge
Diumenge

DIES

13 octubre,. vespre
18 . » »

21 » tarda
25 -»

-

vespre
28' octubre,· tarda
4 novembre »

I
I

I
I

Orquestra composta de SS Professors
. I

i
.

augmentada segons les obres,
sots la direcció del Mestre

P.A
-.
U
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CONCERTISTES
qUI collaboraran en aquestes audicions

FANNY DAVIES

pianista

SUSAN METCALFE-CASALS
cantant

MIECIO HORSZOWSKI
"-

pianista

PAU CASALS
violoncel-lista

qui per deferència a Miss DAVIES interpretarà la

part de violoncel solista en l'Andante del CONCERT
de BRAHMS.

I.



AUDICIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE LA

NOVENA SIMFONIA
DE

BEETHOVEN

Prenent-hi part un notabilissim quartet vocalde Viena qui s'ha
especialitzat en l'execució d'aquesta obra. Formen part del mateix
el dos artistes tan coneguts i aplaudits de nostre públic

ELISABETH SCHUMANN
sopran

JOSEF MONOWARDA
baix'

i's presentaran per primera vegada a Barcelona els cèlebres

GEORG MAIKL
tenor

HERMINE KITTEL
contralt

La part choral ha estat confiada al nostre benemèrit

.ORFEÓ CATALÀ
di rigit pel Mestre

LLUÍS MILLET
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REPERTORI
.

�

de les obres que constituiran els programes

BACH
CONCERT de Brandenburg) n." 6, en si,

per a violes, violoncels i contrabaixos.

HlENDEL

J
r

Acis i Galatea) ària per a sopran i orquestra.

HAYDN

SIMFONIA en mi.

BEETHOVEN
Les ruïnes d'Atenes, obertura.

CONCERT en ini bemoll, per a piano i orquestra
PRIMERA SIMFONIA, en do major.

NOVE1VA SIMFONIA)
en re menor, amb solistes i chors
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! MOZART

I
j

Les noces de Figaro, obertura.

SCHlJ-BERT
Rosamunda, obertura.

BERLIOZ
Carnaval romà, obertura.

SCHU.MANN I
[

- J

I
1

Manfred, obertura.

WAGNER

. 1
1

L'Holandès errant, obe-rtuEa .

Els. Mestres Cantaires, preludi i fragments-

de l'acte Ill.·
".

Sigfrid: Els murrñuris de la selva.

I
CONCERT en si bemoll, per a piano i orquestra.
Variacions sobre un tema de Haydn.
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RIMSI( Y-KORSAI(OvV

Capriccio espagnol.

R. S'I'RAUSS

Serenata, per a instruments de vent

DUPARC

Phidy lé, per a cant i orquestra.

CHAUSSON

SIMFONIA en si bemoll.

RAVEL

. ¡

J.

f
I

Ma mère l'Oye, quadrets d'infants.
I

I
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ESTRENES

PRIMERES AUDICIONS

D'AUTORS CATALANS

ALBÉNIZ
Pepita Gimenez, comèdia Iírica: Preludi de

l'acte 2.on

(1.' audició)

PUJOL
Glosses de cançons catalanes.

1. Els fadrins de Sant Boi. (r ." audició pública)
II. Els estudiants de Tolosa. ( » »))
III. El maridet. (ESTRENA)

CASADEMONT
La mare, [drama Ifric: selecció de l'acte J.t<

, (ESTRENA)

GARRETA
Les illes Medes,' visió musical (ESTRENA)



PREUS D'ABONAMENT

LOCALITATS _

- A tres Conoerts
Als sis Cono_erts (vespre o tarda)

PRSSE'I'fiS PESSETES

Sense entrades

Llotges pati i amfiteatre. . . . . . . . 300
A:mb- en trada

Sillons pati i amfiteatre , . ,
. -50

Circulars pati , , 35

Graderia pati. ,....... 20

Seti numerat, 1- rengle .. , . , , .... ,

-

30

II a V rengle, .. .. 20

176

27
20
11

113'
11

- L'impost a càrrec del públic�

ADVERTIMENTS
.

L'abonament a 6 concerts i als 3 de vespre és obert des del di

lluns, �ia ¡er d'octubre, al magatzem de música «UNl6N MUS1CAL
ESPANOLA» ·(Portal de l'Angel, I), de 3 a 7 tarda, i els dies de

festa, a l'Administració del Palau, de 5 a 8 tarda.;
L'abonament als 3 concerts de tarda s'obrirà el dia Il d'octubre.
Els senyors abonats a l'última sèrie de tardor tindran reservades'

les mateixes localitats fins per tot el divendres dia 5 d'octubre.
Si alguna d'aquestes localitats hagués estat presa-pels nous senyors
inscri!s al Patronat, l'abonat deurà conformar-se amb una altra

d'eq uivalent. .

Els preus diaris variaran segons els concerts, essent especial-
ment augmentats per a l'audició de la Novena Simfonia,

-

Les persones i entitats inscrites en el PATRONAT DE L'OR

QUESTRA PAU CASALS rebran a domicili les localitats que els

hi pertoquen.



PATRONAT
DE LA

J

ORQlTESTRA. Pi\U 'CASi\LS

Per a' sufragar les quantioses despeses
que. porta el sosteniment d'aquesta

orqu�s�ra, no n'hi ha prou amb els

productes dels concerts, per censí-
o

•

-derables_ que siguin. o:. Es menester

comptar amb una ferma "base de re-
"

__ serval" i per a conseguir-ho s'instituí

cl Patronat.

NOVES" BASES D'IN-SGRIPC¡()
Demanin-se en l'Administració del Palau de la Música Catalana,

Gran Teatre del Liceu, Magatzëms de Música

j Secretaria
'

de l'Orquestra, -Drago�al; 440,


