
PREUS

LOCALITATS ABONAMENT DIARI

PTES. PTES.

Sense entrades

Llotges pati i amfiteatre.... 300 60

Amb entrada

Sillons pati i amfiteatre • •.. 50 10
Circulars pati 35 8
Graderia pati 20 4

Setis numerats, I rengle.. •. 30 7
» » II a V rengle •. 20 4

ENTRADA GENERAL---- reo

L'impost a càrrec del públic.

ADVERTIMENTS

L'abonament queda obert desde el dia
11 d'abril en el magatzem de musica «Unión
Musical Española» (Portal de l'Angel, i i 3),
de 3 a 7 de la tarda.

Als senyors abonats a la sèrie anterior,
els hi seran reservades les llurs localitats fins
el dissabte dia 17 d'abril.

Als qui deixaren en poder de la Junta de
Patronat l'import dels dos concerts que no
pogueren efectuar-se, els hi seran abonats
aquestos, fent-los-hi el descompte d'un terç
en el nou abonament.

El dia de cada concert sols hi haurà des¬
patx al «Palau de la Musica Catalana».

Els concerts començaran amb rigurosa pun¬
tualitat i acabaran abans de mitja nit.

IMP. IIESRICH 1 C.»—BARCELONA

SERIE II

NCERT

Dies 30 abril, 6, Í2, í8, 24 i 30 maig
al vespre

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA



REPERTORI
que integrarà els sis programes

BACH
Concert, en sol.

HAYDN
Simfonia, en mi bemol.

BEETHOVEN
Egmont, obertura.
Leonora, obertura n.° 3.

Cinquena Simfonia, en do.
Sisena Simfonia, en fa (Pastoral).
Triple concert per a víolí, violoncel, piano

i orquestra (iP audició).

WEBER
Euiyantbe, obertura.

SCHUMANN
Qiiatrena Simfonia, en sol.

ROSSINI
GugíiehnO Tell, simfonia.

BERLIOZ
Carnaval romain, obertura.

WAGNER
Parcival, preludi.

C. ERANCK
Simfonia , en re.

BRAHMS
Tercera Simfonia, en >.

DVORAK
Otelo, obertura (i.""* audició).

RIMSKY-KORSAKOW
Scbeberar^ade, poema simfònic.

LIADOW
Cançons russes.

STRAUSS
Don Quixot, variacions simfòniques.
l/ida d'beroi, poema simfònic.

DEBUSSY
Rapsòdia.

FANEL·LI
TbèbeS, quadres simfònics (i.® audició).

DUKAS
La Pert, fragments simfònics.
PolyeUCte, obertura (i.® audició).

ALBENIZ
Catalonia, suite popular.

GRANADOS
Eollet, preludi.
Liliana, poema dramàtic (fragments).

PUJOL
Festa, danses característiques.

TOLDRÀ
Suite.


