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SIS AUDICIONS

SIMFÒNIQUES
amb la cooperació de Concertistes

Dimecres

Diumenge
Dimecres' 22

Diumenge
Diumenge
Dijous

D I ES

15 octubre,
19. »

vespre
tarda

vespre
tarda

».

26

2 novembre

»

»

.

6 vespre

Orquestra composta de 88 Professors

augmentada segons les obres,
sots la direcció del Mestre

PAU
.'---

CASALS,
------------------------�-�
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CONCERTISTES
qUI col-laboraran en aquestes audicions

SUSAN METCALFE-CASALS
cantatriu

CONCEPCIÓ BADIA DE AGUSTÍ
,

cantatriu ,

JOAN B. PELLICER

pianista

CARLES PELLICER'

pianista

ENRIC CASALS
violinista

E'DUARD TOLDRÀ
violinista
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,REPER'T·ORI
de les obres que constituïran els programes

, .

. ;; .

CONCERT de Brandenburg, n.? I, en fa,
per, a dues 'trompes, tres oboès, fagot, violí con-

o

certant i orquestra de corda.

(1.& audició p�r l'Orquestra)

DOBLE. CONCERT, en re menorj çee a dos
. .

violins i orquestra de corda.

(I." audició per l'Orquestra)

RAMEAU'

CASTOR i POLLUX, suite.

(La audició per l'Orquestra)
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.MOZART

CONCERT, en mi. bemoll, per a .dos pianos i

.

.

orquestra,
(I.a audició per l'Orquestra)

.

BEETHOVEN

La consagració de la llar, obertura (I! audició).
Egmont, obertura.

QUATRENA SIMFONIA, en si bemoll,

SCHUBERT

SIMFONIA, en do.

SIMFONIA, en la major (Italiana),
,22UA5Il"2

BRAHMS . r
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TSCHAIKOWSKY

- , ' SISENA SIMFONIA, en si menor (Patètica).
(1. a audició per l'Orquestra)

'oJ

DVORAK

En la natur,!� obertura (I: audició).

FAURÉ, �

MASQUES ET BERGAMASQUES, suite.

MAHLER

QUATRENA SIMFQNIA, en sol (amb cant)
(r" audició per l'Orquestra)

, .

-- -

STRAU-SS
•

SIMFONIA DOMESTICA.

(1.. audició per -l'Orquestra)
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l DUKAS
¡
I Polyeucte, obertura.

� GRANADOS

J GOYESCAS, escena final, amb cant.

(I.a audició a Espanya)

DEBUSSY

Preludi a la migdiada d'un faune.

(r ." audició per l'Orquestra)

GARRETA

Sardana, transcripció orquestral del tercer temps de

la Sonata per a piano. (Estrena).

ZAMACOIS

Scherzo humoristic.

(r ." audició per l'Orquestra)
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PREUS DE LES LOCALIT'ATS
"

ABONAMERT
LOCALITATS ABONANENT ATRES CONGERrS DIARI

ALS SIS CONCERTS
(vespre o tarda)

PESSE:rES PESSETES PTES.
SENSE ENTRADES

.

Llotges pati ............... 560 210 70

» 'amfiteatre .......... 500 165 60

AMB ENTRADA .

Sillons pati � amfiteatre .... 65 40 15

Circulars pati ............. 45
/

50 '. 1'1

Graderia ·patL............. 50 20 7

Seti numerat,' rengle 1.er .•• 45 50 11
_.

,

rengles 2.on a 5. è 50 20 7» »

L'impost a càrrec del públic.

ADVERTIMENTS
L'abonament és obert al magatzem de musica cUNIÓN
MUSICAL ESPAI'lOLA. -(Portal de l'Angel, '1), de 3. a

7 tarda, i- els dies de festa, a l'Administració del Palau,
de-5 a 8 tarda.

.

Els senyors .abonats a l'última sèrie de tardor tindran reser

vades les mateixes localitats fins' per tot el dijous dia
.

9 d'octubre.

Les persones i entitats inscrites en el PATRONAT DE

.L'ORQUESTRA PAU CASALS'rebran a domicili les loca-
•

c'
litats que els pertoquen.
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PA TRON A T-
DE LA

-ORQUESTRA PAU�cASALS

Per-a-sufragar les quantioses despeses
que 'porta el sosteniment d'aquesta
orquestra, no n'hi ha prou amb els

productes dels concerts, per' censi

derables que siguin. Es menester

comptar. amb una ferma base de re-

serva, I per a conseguir-he s'instituí

el Patronat.

BASES D'INSCRIPCIÓ
Demanin-se en l'Administració del 'Palau de la Musica Catalana,

, -

- ,Gran Teatre del Liceu, Magatzems de Musica
_

i Secretaria de l'Orquestra, Diagonal, 440.
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