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ARTISTES-
que col-laboraran en aquestes audicions

Josep Barberà
Mestre director

Concepció Badia d'Agustí Carme Gombau

wpmn sopr�

Emili Vendrell
tenor

Carles Corma Gi o c a s t a Corma
pianistes

Jacques T'h i b a u d
violinista

Pau Casals
víoloncel lista

ORFEÓ GRACIENC
que dirigeix.el Mestre JOAN BALCELLS
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.REPERTORI
DE LES OBRES QUE FORMARAN ELS PHO-GRAMES

J. S. BACH

Passacaqlia.
(I.a audició per 1'0. P. C.)

CONCERT de BRANDENBURG n.? 4.

GLUCK - WAGNER

Obertura d'Ifigènia a Taurida.

HAYDN

SIJvlFONIA de COMIAT
.

.

(I.a audició per 1'0. P. C.)

MOZART

CONCERT per a dos pianos i orquestra
DA VID PENITENT, oratori per a 2 so

prans, tenor, chers i orquestra.

BEETHOVEN

Obertura de Coriolà .

. QUATRENA SIMFONIA

BRAHMS)

Obertura tràgica.
CONCERT per a violí ....i orquestra.
DOBLE CONCERT per a violí, violoncel

i orquestra.

BORODIN

SEGONA SIMFONIA

(La audició per 1'0. P. C.)

MUSSORGSKI-RAVEL

Quadres d' una Exposició, suite simfònica.

(I.a 'audició)

CHABRIER

Festa Polonesa (El rei malgrat ell).
(I.a audició)



]ANAZEC

SIMFONII;TTA
(La audició)

LAZZARI

Quadres Marítims, suite.

(La audició)

DEBUSSY

Nocturns: Festes.-Núvols.
<,

STRAUSS

Les facècies de Till Eulenspiegel, poema

simfònic.

SIMFONIA DOMESTICA

ROUSSEL

TERCERA SIMFONIA

(La audició)

t
.. : : .. " : : ,: : ••.... 'u

(1.a audicio)

STRAWINSKI

�

L' ocell de foc, ballet - suite.

(versió original, completa).

IBERT

Escales, tres peces simfòniqûes.

BARBERA
¡.
.j A lféu i A retusa, poema simfònic.

ESTRENA



PREUS DE L'ABONA�1ENT

A SIS A TB ES

LOCALITAtS CONCERTS CONCERTS
----

PESSETES PESSETES

Llotges pati, sense entrada ..... 300 175

Id. íd. amfiteatre, íd . ....... . 250 135

Sillons pati i amfiteatre, ámb entrada 50 30

Setis numerats, rengle i.«, íd . ..... . 35 20

ADVERTIMENTS

En els anteriors preus són compresos els impostos.

Les demés loca lltats no s'abonen, per pertànyer al Patronat de l'Orquestra.

Els inscrits en aquest rebran a domicili les localitats que els hi pertoquen.

I

Els senyors abonats a l'última sèrie de Primavera tindran reservades llurs loca-

litats, sempre que no hagin estat preses pels nous inscrits en el Patronat, flns

per tot dissabte, dia 7 d'octubre.

Els preus diaris variaran segons la importància dels concerts.

L'abonament és obert en l'establiment de música .UNIO MUSICAL

CASA WERNER. (Passeig de Gràcia. 54), de � a 7 de la tarda.

La inscripció al PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CA�ALS segueix

oberta en la Secretaria de lOrquestra (Diagonal, 440, Institut Casals) de 12 a

del mat! i de 6 a 8 de Iq. tarda.

'9842. - ARTS "'RÀ FIQUES, S. A., SUCCESSORS D'HEliRICH I C.' . BARCELONA



PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventatges de la ínscripcio
1.8 Localitat fixa per a tots els concerts que

organitza el Patronat.

2.8 Entrada als assaigs. de l'Orquestra.
3.8 Dret exclusiu a les AUDICIONS EXTRAOR

DINÀRIES de violoncel que el Mestre

PAU CASALS dóna generosament com
ofrena especial als senyors Patrons i

únicament per als mateixos.

Es oberta la inscripció per a l'any musical de 1933-34 en la Se

cretaria de l'Orquestra: Diagonal, 440, pral. (Institut Casals)
Telèfon 73975

Demaneu Bases amb butlletí d'inscripció en els establiments

i Acadèmies de música, principals llibreries, Palau de la Música

Catalana, Associació Obrera de Concerts, etc., i en el domicili

social: Diagonal, 440, pral. (Institut Casals) Telèfon 73975


