
GIRONAAPAU CASALS
Dimarts, 15 Je juliol Je J 930

ACTES A CELEBRAR eN HONOR DEL .MESTRE

A Lu onze deL mall. - Missa en l' esglèsia romànica de
Sant Pere de Galligans signent-ne celebrant el mestre de
capella de la Seu mossèn Joan Pez-ramón. Durant la missa

l'Orquestra Simfònica de Girona executarà obres sacres.

Seguidament, visita al Museu i Banys Árabs.
A Lu dotze. - Visita a la Seu,

A dOJ' quarts (J'ulla. - Audició de sardanes de concert en
la Plaça de la Catedral per la cobla «GIRONA», executant:

CASALS, E. - LLUNY (de concert)
GARRETA. - PRIMAVERA D

MORERA .• EL MEU BARCO I>

A La una (Je La tarda. - Vermouth d'honor en el �Casino
Gerundense» ofert per la Junta Directiva.

.1 (JOJ' quarts Je quatre. - Excursió al Pasteral.

A un quart de vult. - Sortida vers les «Delícies del Con.
gost», on tindrà lloc l'àpat a dos quarts de vuit.

A Lu deu de La nit. - Selecta audició de sardanes en els
passeigs de les Rambles per la cobla «GIRONAB, amb el
programa següent :

BARÓ .• LA FESTA DEL POBLIil
CASALS, E.• HEROICA
MORERA .• GRACIETA
GARRETA. - A EN PAU CASALS (de concert)
CASALS, E .• INTIMA
PA U CASALS .• FESTíVOLA

La cobla ..GIRONA,. serà augmentada fins a dotze
professors,

Es prega al. admiradors d'en Pau Caoale que &esisteixin al àpat, tingan cura

d'lisser on "I 11.,6 él .. IIOrtlda, Plaga 4. 1. ludop""d'.oi., d.Tant d.l i'•• 're Albl.
nb, puntualment a l'hora anunciada -un quart de vidt-no solament als efectes Q8

la més perfecte organitzaCió, sinó també perquè l'acte puga començar puntualment
a dos quarts de vuit i siga possible estar da retorn ft la ciutat a lea deu de la nit,
hora anunciada per l'audició de sardanes. En el lloc de la sortida, hi haurá autos
cedits gentilment pn llura propietaris i servei deautabus.,s.

Per a tota io!ormació i a<lquJai£ié <le tickets. adreçar..,.. a la CAS'" SOBR:&-o
QUts, GiraQ.a.

TEATRE ALBÉNIZ
GIRONA

SELECTISSIMA VETLLADA D'ART
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ORQUESTRA
PAU CASALS

90 PROFESSORS

Medre: PAU CASALS

PAU CASALS
VIOLONCEL·LISTA

BLAI NET
PIANISTA
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Dilluns, 14 de juliol de 1930.

A les 10 de la mt,



PREUS

Llotges amb sis entrades

Butaca platea amb entrada

35 Pessetes

6 »

5 »

4 »

2 »

Butaca galeria »

Butaca amfiteatre

Entrada general .

»

»

Impost del 5 per 100 per protecció a la infància, a càrrec del públic.

Despatx de localitats.
_

Casa Sobrequés, Rambla de la Llibertat, -12,
Girona, fins el dia del concert a les vuit del vespre- Passada aquesta

hora, en les taquilles del Teatre Albéniz.

NOTES. - Queden absolutament anulais tots els pasis de f�vor que

regeixen actualment. Els passes especials que es cursin, seran personals,
siguent obligada llur presentació- en l'entrada d-el teatre. Sense -aquest

requisit no serà pçs permesa l'entrada:
Durant l'execúcié de les obres restaran tancades cotes les portes d'en-:

trada al sal6 d'espectacles, contribuint així a que els espectadors pugan

degudament apreciar totes les belleses de les obres que s'executin.
IMPORTANT. - Per la bona organització i amb el desitj d'evitar les

confusions dimanante de l'aglomeració de públic que ha sollicirar assistir
aL concert, la Casa Sobrequés fa pública la conveniència de recollir les
localitats sense previ encàrrec, previnguent que de no fer-ho així no e_s

respon de que quedi reservada cap localitat no admetent per això la

-de Guíxols,_ Palamós, Olot î-�aanyoles, disposaran 'un tren especial,
sortint i retornant en hores opo;f1ines.

- -
-

-

Les Companyies d'autos de-figueres, Ang[�s; Caldes d�-MalaveJla,
S-anta Coloma de Famés, Vidreres� Torro�lla deMontgri, S_ant__Hílari
Sacalm, Lloret de Mar, Banyoles, Cassà di la 'Selva, Quart,_ Salt,
etc., etc., tambè disposarán serveis especials ,-Ies- qua-Is Iiore ses fixaran

en les respectives adminiwacion�.
Per qualsevol-infcrmaciô adreçar-se a la casa - T. SOBREQl1ÉS,

Rambla de la Llibertat, 12. - Girona.

PAU CAS/[LS - BLAI NET

P-ROGRAMA

PRIMERA PART

WAGNER,
MARXA FÚNEBRE DE SIGFRID,

GARRETA,

PASTORAL, poema simfònic.

GIBAROLA
A EN PAU CASALS

Id. Sardanes orquestrades

Orquestra PAU CASALS

SEGONA PART

RJï;CITA"L DE VIOLONCEL

GARRETA,
ANDANTE DE LA SONATA.

oioloncel tpia/lo

SUITE EN DO, violoncel sol.

a) _- Preludi
_

b) Bourree

eJ- Gigue

PARt


