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La combinació de l’estiu a la ciutat, la música, la història i el patrimoni és la 
fórmula que defineix el cicle “Sons dels Temps”, que aquest any arriba a la 
seva 12ª edició com una de les cites més suggestives que formen part de 
l’agenda cultural terrassenca durant els mesos d’estiu. A través de la 
música i del patrimoni, aquest cicle ens apropa a tot allò que defineix la 
identitat de Terrassa i que ens fa sentir partíceps d’un camí compartit, 
d’uns sentiments i de l’orgull de pertànyer a una ciutat que ha estat capaç 
de construir autèntics tresors de l’art i l’arquitectura del nostre país i del 
món.

La Seu d’Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, el Claustre del Convent de Sant 
Francesc i el Castell Cartoixa de Vallparadís... Aquests són alguns dels 
espais del nostre patrimoni artístic i històric que acolliran els concerts de 
l’edició 2019 d’aquest cicle, a través de les interpretacions d’algunes de les 
formacions terrassenques de més projecció, així com de conjunts i artistes 
d'àmbit nacional i internacional i enguany, amb un destacat protagonisme 
del talent femení i el paper de les dones en la història de la música. 

“Sons dels Temps” ens proposa un còctel estiuenc de música i edificis 
singulars que expliquen el passat de la nostra ciutat i ens permeten gaudir 
de l’estiu i del paisatge urbà. Els sons i les pedres, carregades d’història, 
ens porten a fer un viatge en el temps i en l’espai i a viure una experiència 
singular, molt atractiva per a tothom qui vulgui gaudir d’un patrimoni que 
explica qui hem estat i qui som i que ens convida a construir el futur de la 
Terrassa que somiem.

Jordi Ballart i Pastor Alcalde de Terrassa

Imatge portada:
AL·LEGORIA A LA MÚSICA
Museu de Terrassa
Autor: Félix Mestres i Borrell 
Cronologia: c. 1925 
Ubicació: Casa Alegre de Sagrera 
Tècnica: oli sobre cartró
Nº de catàleg: MdT 14.257  



Del to humà del barroc hispànic a la 
monodia italiana del segle XVII
Obres de Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, Giulio Caccini,  Girolamo 
Kapsberger, Juan Hidalgo i Juan de Serqueira
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Església de Sant Maria
Seu d'Ègara

KARIM FARHAN
Formació acadèmica en estudis empresarials a la Universitat de San Cristóbal de La Laguna. 
Estudis musicals al Conservatorio Superior de música de Santa Cruz de Tenerife i Escuela 
Superior de Canto de Madrid. Rep màster classes de Miguel Zanetti, Victoria de Los Ángeles, 
Ana Luisa Chova, Kamal Kahn, Dolore Zajick, Helmut Riling i Wolfram Rieger. Graduat Superior 
per l'Institut de cant de Madrid, aviat és requerit per grups vocals professionals de música 
històrica amb els que viatjarà als festivals de major prestigi nacional i fora de les nostres 
fronteres, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Tunísia, Marroc... Ha enregistrat els Cds, 
«Villanescas» de Guerrero, «Sevilla circa 1560» obtenint el màxim reconeixement de la crítica 
especialitzada.

Cantant de gran versatilitat vocal, en l'àmbit del repertori simfònic coral i de l'oratori ha estat 
dirigit per directors com Víctor Pablo Pérez, José Ramón Encinar, Jordi Casas, Ros Marbá, 
Helmutt Rilling, Oscar Gersensohn entre d’altres.  Ha participat en diferents muntatges 
operístics i en l'actualitat compagina la seva activitat com a cap de corda de tenors del Cor 
de la Comunitat de Madrid, amb la seva activitat en solitari i els seus projectes com a 
escriptor i lletrista.

CARLOS ORAMAS
Va estudiar als Conservatoris de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Luxemburg i 
"Mozarteum" a Salzburg (Àustria), amb els professors Olímpiades García, Joaquín Prats, 
Demetrio Ballesteros, Eliot Fisk i José Miguel Moreno entre d'altres.

Ha estat guardonat a nombrossos concursos de caire internacional. Com a solista ha actuat 
amb l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Luxemburg i la Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria i en esdeveniments com el Canary Music Festival, el Festival de 
Rio Loco (Tolosa), el Festival de guitarra a Volos (Grècia), Womex 
(Copenhaguen), Festival de música antiga de Sajazarra (La 
Rioja), Festival de música antiga d'Aranjuez, 
Música Antiga a Bolzano, Festival de música 
antiga de Daroca, Festival música-Musika (Bilbao).

Ha realitzat concerts als principals auditoris de 
països com l'Uruguai, Xile, Paraguai, Brasil, 
Bolívia, Costa Rica, Grècia, França, Alemanya, 
Portugal, Luxemburg, Itàlia, Àustria, Suïssa, 
Dinamarca i Espanya,

Karim Farhan, tenor  |  Carlos Oramas, llaüt barroc i guitarra barroca 

Amb aquest repertori proposem trucar a les portes de la perfecta conjunció 
entre la paraula i la música, art i pràctica desenvolupades que van aconseguir 
el seu màxim esplendor musical en aquest període conegut com a “barroc”.



El barroc musical a les Corts Europees
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Església de Sant Pere
Seu d'Ègara

SUSANNA CRESPO HELD
Neix a Donaueschingen (Alemanya). Es forma musicalment al Conservatori Superior de 
València. Rep consells de Carme Bustamante a Barcelona i es diploma brillantment a l'Istituto 
di Musica Antica della Civica Scuola di Milano, gràcies a una beca del Ministeri de Cultura 
d’Espanya. Continua la seva formació amb Anatoli Goussev.

Ha participat a nombrosos festivals nacionals i internacionals i habitualment és dirigida per 
músics de reconegut prestigi entre els quals destaquen Jordi Savall, Gabriel Garrido i Ottavio 
Dantone. Col·labora com a solista amb diversos grups de música antiga i nombroses 
orquestres com ara I Pomeriggi Musicali di Milano, Florilegium, Il Suonar Parlante, Orquestra 
Barroca Catalana, Ensemble Armoniosa entre d’altres. Paral·lelament interpreta música del 
període romàntic, així com misses i oratoris de Haydn, Mozart, Rossini, Mendelssohn i 
Schubert amb diverses orquestres catalanes e italianes.

Efectua enregistraments radiofònics per RNE, Radio France, Rai, WDR, i per a televisions com 
TV3, TVE i Antenne 2.  

SILVA MANFRÉ
Ha estudiat al Conservatori de Verona i a la Universitat per la Música i les Arts de l’Espectacle 
de Viena, Áustria (Aula d’orgue de Michael Radulescu). Ha fet classes d'interpretació històrica 
amb Gaston Litaize, Guy Bovet, Harald Vogel, Bernard Brauchli, Esteban Elizondo, Lorenzo 
Ghielmi i Paolo Crivellaro. És llincenciada en musicologia per la Scuola di Paleografia e 
Filologia musicale de Cremona, Itàlia. Ha realitzat concerts a diferents cicles musicals 
internacionals entre els quals destaquen el Festival Antegnati Bellinzona, Festival Mozart 
Rovereto a Itàlia, Asiago Festival Internazionale, Festival Musica Antica a Magnano, Festival 
“Monteverdi ai Frari” a Venezia, Festival Serassi, “Orgelkonzerte” de Jeunesse e ORF-Ö1 a 
Viena, “Music for a while. Alte Musik in Bludenz” i “Festwochen im Strudengau” a Àustria, 
Rassegna organistica Valmaggese  a Suïssa, també a Slovenia, República Txeca, Hungria, 
Espanya i al Principat d’Andorra. Desde l’any 2018 és professora d’orgue i baix continu als 
cursos del Festival Musica Antica Magnano de Biella a Itàlia.

Ha estat organista de la Capella Musicale de la Catedral de Padova i, enguany ho és de 
l’Església de Sta, Thekla a Viena

Susanna Crespo, soprano  |  Silva Manfré, organista



Les dones que van conservar
la nostra música

se
ph

ar
di

ca
D

im
ec

re
s 

31
 d

e 
ju

lio
l 2

0.
30

 h

Claustre del Convent
de Sant Francesc

Sara Marina, clavisimbalum, bendir, adufe i narració
Ángeles Núñez, cant, castanyoles, darbouka i pandereta
Emilio Villalba, vihuela de péñola, viola d’arc, viola de roda, llaüt, guitarra, 
renaixentista i direcció musical 

La dona va tenir un paper fonamental en la difusió i conservació de la música 
sefardita, transmetent tot un conjunt de cançons tradicionals que han 
conservat les comunitats de jueus exiliats de la Península Ibèrica, a la qual 
anomenaven Sepharad. Es tracta d'una música amb arrels medievals que es 
va anar transmetent de forma oral, absorbint amb el pas del temps diversos 
estils musicals segons les zones geogràfiques on es van anar assentant els 
sefardites pel Mediterrani: nord d'Àfrica, els Balcans, Grècia, Turquia… La 
música conservada per la tradició sefardita és un camí d'anada i tornada, de 
partida i retorn. Gràcies al treball d'investigadors, historiadors, musicòlegs i 
músics que han anat recopilant, en un aventurer treball de camp, 
testimoniatges, canticas i enregistraments de les últimes dones sefardites, 
podem tornar a escoltar-les i gaudir-les en l'actualitat, a les nostres sales i 
espais de concerts.

SARA MARINA
Cordovesa de naixement i sevillana d'adopció, és una enamorada de la història d'Al-Àndalus, 
de les seves llegendes, la seva música, la seva cultura. És pianista de formació i intèrpret 
d'instruments de tecla històrics com el clavisimbalum, el clavicordi, el virginal i l’organetto, la 
lira germànica i percussions tradicionals, com el duff, el riq, el pandero quadrat, la darbouka 
o el bodhram. Narradora i contacontes en espectacles didàctics i infantils

ÁNGELES NÚÑEZ 
Cantant soprano i percussionista de formació autodidacta nascuda a Sevilla. Amb una dilatada 
experiència escènica en diferents disciplines artístiques. Coneixedora dels ritmes provinents de 
la cultura àrab, gràcies al seu coneixement de la dansa oriental. De la mà de la soprano Mariví 
Blasco, comença el seu camí en el món del cant medieval i sefardita, en els quals gràcies a la seva 
àmplia tessitura i musicalitat Ángeles Núñez el desenvolupa amb gran gràcia i bellesa.

EMILIO VILLALBA  
Neix a Sevilla l’any 1976. Mestre d'educació musical, musicoteràpia i artista gràfic, Emilio 
Villalba es desenvolupa com un home del renaixement: fotògraf, 
productor de videoclips, productor musical, compositor de 
bandes sonores, tècnic de so, dissenyador de videojocs, i 
il·lustrador gràfic... són activitats que compagina 
amb la seva major passió: la música antiga. La 
seva especialitat és l'estudi d'instruments 
històrics de corda: llaüts, violes, viola de roda, 
arpes, saltiris, guitarres, violes... Amb la seva 
companya Sara Marina han creat la Fundació 
Instruments Musicals amb Història, amb 
l’objectiu de difondre la seva col·lecció 
d’instruments antics.



Dones compositores a l'edat mitjana
DeMUSICA ENSEMBLE
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Església de Sant Pere
Seu d'Ègara

DeMusica Ensemble
És un grup vocal femení dedicat a la música antiga creat l'any 2009, per la seva directora, la 
Dra. en musicologia M. Ángeles Zapata. Es centren en l'estudi i interpretació de les obres 
musicals i repertoris de dones compositores, i pretenen visualitzar el paper de la dona al llarg 
de la història de la música.

Han paticipat a nombrosos festivals de música antiga dins i 
fora d'Espanya, com el de música religiosa de la setmana de 
Cuenca SMRC, Festival Internacional de Música 
Antiga de Peñíscola, Festival Internacional de 
música barroca "José de Nebra", Festival de música 
antiga de Granada (MAG), Festival de música antiga 
de Gijón, música antiga castell d'Aracena, Festival 
tres cultures de Múrcia, cicle tres cultures de 
Còrdova i, dins de D'Umbria Música Antiga, actuant 
a Perugia i Gubbio (Itàlia).

Susana Almazán, veu i rabel
Eva Sánchez, veu i percussió
Susanna Vardanyan, veu

Nuria Díez, veu i flauta
Abigail R. Horro, veu, arpa medieval i flautes
M. Ángeles Zapata, veu, saltiris i direcció

Aquest és un programa dedicat a les dones medievals creadores, escriptores i 
compositores. Es posarà música a l'obra de les místiques medievals, Hildegard 
von Bingen, Farrier de Landsberg, Beatrice de Natzaret, Gertrudis de Helfta i 
Juliana de Norwich. Escoltarem les melodies i els textos de les trobairitz Tibor 
de Remon i Beatriz de Dia.  

Finalment, escoltarem els textos de les primeres dones que van escriure en 
llengues vernàcules entre els segles XIII i XIV: les beguines, dames de 
pensament lliure que vivien al mig d'Europa durant l'edat mitjana, com 
Hadewijch d'Anvers, Matilde de Magdeburg i Margarita Porete, executades a la 
foguera l'any 1310.   

Amb la finalitat de donar a conèixer l'obra de totes aquestes dones, la 
directora M. Ángeles Zapata, ha adaptat alguns dels seus textos literaris amb 
la música dels principals còdexs musicals europeus dels segles XIII-XIV.

Totes les obres són inèdites, noves creacions que sorgeixen a partir de 
material antic reinterpretat per dones del present.



Les nostàlgiques, creatives i precioses 
cançons i danses per a veu i viola da gamba 
Obres del capità Tobias Hume (c.1569 – 1645)
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Església del Convent
de Sant Francesc

LUX FUNDACIÓ
Marta Altadill, soprano  |  Santi Miron, viola de gamba

MARIA ALTADILL
Natural de Tarragona estudià cant amb Mercè Obioli i M. Teresa Català obtenint en el 
conservatori de la seva ciutat el Títol Professional de Cant.
L’any 1998 ingressa a la Schola Cantorum Basiliensis (Suïssa), on durant dos anys, 
s’especialitza en música antiga amb el professor Richard Levitt. Posteriorment continua els 
seus estudis de cant amb Kurt Widmer obtenint la llicenciatura l’any 2003 a Basilea. Ha 
cantat com a solista en diversos festivals per tota Europa, sota la direcció de Nicolau de 
Figueiredo, Bruce Dickey, Charles Toet, Anthony Rooley, entre molts d’altres. 
L’any 2004, funda Il Labirinto Musicale guanyant aquest mateix any el primer premi en el 
concurs de música antiga de Calabria. El 2005 és llorejada pel Festival van Vlaandern Brugge 
(Bèlgica), en la categoria de solista.

SANTI MIRON
Neix a Barcelona començant a estudiar viola da gamba l’any 1995 amb Clara Hernández i 
amb Pere Ros al Conservatori d’aquesta mateixa ciutat. L’any 1998 al Conservatori 
d’Estrasburg estudia amb Guido Balestracci i Martin Bauer, obtenint la “Medaille d’Or” l’any 
2000. Posteriorment estudia a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb Sophie 
Watillon i Jordi Savall.
Ha estat membre de molts conjunts instrumentals pertanyents tant a l’estat espanyol com 
a la resta d’Europa realitzant enregistraments per a les cases discogràfiques  Symphonia, 
Naxos, Accentus, Opus 111, Naïve i Arsis.
Així mateix ha treballat amb els directors Pierre Cao, Martin Gester, Jordi Reguant, 
Alessandro di Marchi, Robert King, Amandine Beyer, David van Asch, Ottavio Dantone, 
Tobias Gossmann i Jordi Savall entre d’altres.
Actualment és el director artístic del projecte solidari i musical Lux Fundació. 

LUX FUNDACIÓ
és un projecte que neix de la mà d’un grup d’apassionats per la música amb la intenció 
apropar i compartir amb el gran públic la música antiga. 

Anys d’estudi i experiència avalen la trajectòria dels músics integrants de 
Lux Fundació. Donada la seva flexibilitat, en quant el nombre 
dels seus d’integrants, Lux Fundació ofereix repertoris 
totalment variats que poden anar des de 
programes de concert orquestrals, de cambra o 
recitals “a solo”. Sempre fent ús dels instruments 
originals per als quals va ser creat cada repertori.



Les famoses pulsions de l’amor i la voluntat 
de poder en l’època de la “reconquesta”
QUARTET BROSSA
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Castell Cartoixa
de Vallparadís

Aleix Puig i Pere Bartolomé, violins / Imma Lluch, viola / Marçal Ayats, violoncel
Mohamed Soulimane, violí àrab i altres instruments mediterranis
Santi Figueras, corda polsada i percussió
Elies Barberà, actor
Text i adaptació de l'argument: Elies Barberà
Argument original: Aphra Ben

L’estiu de 1676 el compositor barroc anglès Henry Purcell va escriure una 
suite incidental basada en una obra de teatre d’Aphra Ben, una de les 
primeres escriptores femenines professionals de la història de la literatura. La 
peça, titulada “La venjança del moro”, és una tragèdia colossal que deixa curts 
als guionistes de les millors series d’avui en dia. Situada a la península ibèrica, 
en plena època de la “reconquesta” i les revoltes mudèjars, l’obra relata el 
periple del jove príncep Abdel, que mogut per la venjança contra el cruel 
assassinat del seu pare, s’infiltra en una cort cristiana on les famoses pulsions 
de l’amor i la voluntat de poder convertiran la història en un bany de sang.

El Quartet Brossa proposa al violinista i percussionista Mohamed Soulimane 
abordar aquesta peça musical barroca, accentuant la voluntat de Purcell 
d’imitar sonoritats morisques, i tot fent-la interactuar amb músiques 
tradicionals àrabs de l’època. Per fer-ho convergir, també comptaran amb la 
inestimable ajuda de les cordes polsades de Santi Figueras, especialista en 
música barroca i músic de visió molt eclèctica i transversal. D’aquesta manera, 
i tot acompanyant-ho de la narració de la història d’Aphra Ben – adaptada i 
narrada pel poeta i actor Elies Barberà per la ocasió - descobrirem com de rica 
és la música i la cultura quan es teixeixen ponts i diàlegs. I com de trista i 
gèlida és la humanitat quan es sustenta en la por, l’odi i la violència.

L’espectacle combina intercaladament peces de dos orígens ben diferents:
“Suite Abdelazer” de H. Purcell.
Obertura /Rondeau /Air /Air /Minuet /Air /Jig /Hornpipe/ Air
Cançons tradicionals àrabs
Per ordre d’aparició:
Gazel au fond de la nuit / I Love you / Yana Yana / Li habibi / Ayoub (autor. M. Soulimane)
Arranjaments per a quartet de corda de M. Ayats i A. Puig



Dones compositores, intèrprets i 
poetesses al Romanticisme
Obres de Marcial del Adalid, Clara Schumann-Wieck, Robert Schumann, 
Pauline Viardot García i Manuel García
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Casa Alegre
de Sagrera

Marta Almajano, soprano
Alfonso Sebastià, piano històric de la Casa Alegre de Sagrera

Les dones seran el fil conductor d'aquest concert; dones del segle XIX que van 
donar intenses pinzellades dins de l'ampli quadre artístic del romanticisme. 
Així, el compositor gallec Marcial del Adalid va posar música als poemes de 
Càntics vells i nous de Galícia escrits per la seva dona, l'escriptora Fanny 
Garrido, la qual, a més, va traduir als poetes alemanys Goethe i Heine. 
D'aquest últim són els meravellosos textos del Liederkreis opus 24 que Robert 
Schumann va compondre perquè fossin cantats per la famosa Paulina 
Viardot-García. Clara Schumann-Wieck, esposa de Robert Schumann, va 
compondre la música, al seu torn, per diversos poemes dels seus admiradors 
Heine i Goethe. Paulina Viardot-García va arreglar diverses cançons 
compostes pel seu pare, Manuel García, patriarca de la gran família de 
cantants, compositors i professors. Paulina, amiga de Frederick Chopin, va 
posar text i va arreglar per a ser cantades diverses de les seves famoses 
poloneses... i així podríem seguir tirant d'aquest fil femení, fi però sòlid i 
imprescindible dins de l'entramat d'una època.

MARTA ALMAJANO
Nascuda a Saragossa, va cursar estudis de piano al Conservatori de Música d'aquesta ciutat, i 
més tard els de cant a Barcelona amb Josep Benet i Jordi Alvareda.

Ha participat en els festivals i les sales de concert més destacats a nivell nacional i internacional. 
Ha cantat amb grups i directors com Il Giardino Armonico, Orfeó Donostiarra, Orfeó Català, 
Orquestra i Cor de la Societat Bach d'Holanda, New York Baroque Collegium, Philarmonia 
Baroque Orchestra de San Francisco, Christophe Coin, Gustav Leonhadt, entre d’altres.

Ha realitzat més d'una trentena d'enregistraments discogràfics, destacant la seva tasca de 
recuperació, com a intèrpret, de la música espanyola des del renaixement fins al romanticisme.

És professora titular de cant històric de l'Escola Superior de Música de Catalunya, a Barcelona. 
L'any 2003 va rebre el premi d'interpretació de l'Associació Aragonesa d'Intèrprets de Música, 
en 2004 li va ser concedida la Sabina de plata del Fòrum d'Opinió La Sabina.

ALFONSO SEBASTIÁN
Nascut a Saragossa el 1974, va estudiar piano amb M. Pilar Armijo i clave amb 
José Luis González Uriol. Va prosseguir la seva formació en el Conservatoire 
National Supérieur de París, especialitzant-se en fortepiano 
amb Patrick Cohen. Ha seguit cursos de perfeccionament amb 
Jan Willem Jansen, Gustav Leonhardt, Lars-Ulrik 
Mortensen i Jacques Ogg, entre d'altres.

Membre del grup Los Músicos de Su Alteza, també 
col·labora amb l'ensemble La Tempesta, l'orquestra 
barroca Al Ayre Español, Orquestra Barroca de 
Sevilla, Orquestra Vigo430, Orquestra Barroca de la 
Universitat de Salamanca o l'Orquestra Simfònica 
de Castella i Lleó. Ha actuat com a solista en 
importants festivals i sales del continent europeu.



Preu entrades 10€

Dijous 11 de Juliol · 21 h
MusiCàtnia 2019, a Caterina Albert
Marta Valero, soprano – Teresa Sànchez, lectures

Divendres 12 de Juliol · 21 h
Música al Gust de… el Sr Bohigas
Dissabte 13 de Juliol · 21 h
l’OCT48 i... Sense Sal
Diumenge 14 de Juliol · 12 h
IV Curs de Direcció Orquestral
Concert final a l’Auditori Municipal de Terrassa

VI Festival d’Estiu Seu d’Ègara 2019

www.festival.terrassa48.com

Informació
i inscripcions
SERVEI DE CULTURA
(Font Vella, 28, Terrassa
T. 93 783 27 11)
+info: musica.classica@terrassa.cat

ALTRES ACTIVITATS
MUSICALS

PREU
CURS 
290€

El cant visigòtic o mossàrab

Del 31 de juliol al 4 d’agost de 2019 a la Seu d’Ègara

III CURS DE MÚSICA
MEDIEVAL A LA SEU D'ÈGARA

 IMPARTIT PER

Marcel Pérès
HORARIS del CURS
dia 31 de juliol (16.30 a 19 h) 
dies 1, 2 i 3 d’agost (10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h)
dia 4 d’agost (10.30 a 13.30 h)

Maria Mateu, soprano  |  Rossend Solvas, piano

CONCERT COMMEMORATIU
DELS FETS HISTÒRICS DEL 4 DE SETEMBRE
I LECTURA DEL MANIFEST

Al Convent de Sant Francesc
ENTRADA LLIURE

Dimecres 4 de setembre
Horari a confirmar

“Altres veus del modernisme”



LOCALITZACIONS
SEU D’ÈGARA
Plaça del Rector Homs, s/n

CONVENT DE SANT FRANCESC
Plaça del Dr. Robert, 1

CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS
C/ de Salmeron, s/n

CASA ALEGRE DE SAGRERA
C/ Font Vella, 29

1

2

3

4

VENDA ENTRADES
PREU ENTRADA 6€

PREU ENTRADA CONCERT 7 DE SETEMBRE 10€
PREU ABONAMENT* CICLE COMPLERT 35€

*Abonaments no nominals

Anticipada i abonament dels 7 concerts a la Casa Soler i Palet. 
Venda online a www.terrassamusicaclassica.cat

Les entrades també es podran adquirir el mateix dia del concert
(segons disponibilitat), 3/4 d’hora abans del seu inici.

Direcció Cicle Sons del Temps: Arturo Palomares
Direcció campanya Fem l’Estiu a Terrassa: Imma Vilches

Gestió administrativa: Montserrat Martín
Disseny gràfic: Ingenia Creatius
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XII CICLE SONS DELS TEMPS



Amb el suport de

àrea de cultura

Col·laboren

Organitza

Casa Soler i Palet
Font Vella 28 • 08221 Terrassa

Tel. 93 783 27 11 o bé musica.classica@terrassa.cat
www.terrassamusicaclassica.cat

Per a més informació

Terrassa
Música Clàssica

010 / 900 922 010
(si truca des de fora de Terrassa)


