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Ballet contemporani amb música en directe, 
òpera, una obra dedicada a la Masia Freixa o les 
interpretacions de l’Orquestra de Cambra Terrassa 
48 són només algunes de les propostes que ens 
ofereix enguany la Temporada de Música Clàssica 
de Terrassa. 

Entre els mesos de febrer i juny s’ha configurat 
un ampli programa d’actuacions que destaca per la 
seva varietat i qualitat. Hi tenen cabuda estils 
artístics i musicals molt diversos amb l’objectiu 
d’arribar al màxim de persones i d’aconseguir 
sumar nous públics. Així, aquest any tindrem la 
oportunitat de poder escoltar peces de 
compositors com Mozart, Wagner, Bach, Vivaldi o 
Beethoven al costat de temes de Jimi Hendrix, 
Freddie Mercury,  Eurythmics o els Rolling Stones 
entre d’altres.

La Temporada de Música Clàssica aposta també 
per les entitats locals. Així, podrem gaudir de les 
actuacions de Terrassa Ciutat Coral o del Cicle de 
concerts de l’Escola Municipal de Música-
Conservatori de Terrassa. Tot un seguit de 
propostes que tindran com a escenari de referència 
l’Auditori Municipal.

A Terrassa, malgrat les dificultats, la cultura 
segueix endavant més viva i més segura que mai. 
Durant aquests mesos s’ha treballat intensament 
per aconseguir que la música, el teatre, la dansa, 
les arts visuals així com les diferents expressions 
artístiques i culturals segueixin alimentant l’ànima 
dels terrassencs i les terrassenques en uns 
moments en els que la cultura és fa més que 
necessària, indispensable. Volem que la cultura 
segueixi sent un signe d’identitat i un element clau 
de la vitalitat i la qualitat de vida de la ciutat.

Us animo, doncs, a gaudir de la cultura i 
d’aquesta nova Temporada de Música Clàssica a 
Terrassa!

 
Jordi Ballart i Pastor 
Alcalde de Terrassa



Diumenge 21 de febrer / 18 h / 12 € 

BOHEMIAN RHAPSODY
 
Un estil de vida i una cultura resumits  
en els carrers de Praga 

OCT48 
Quim Térmens concertino i director
Claudi Arimany flauta  

F. Jiranek Simfonia en Fa 
J. Myslivecek  Divertiment en Fa
W. A. Mozart Adagio i Fuga 
P. Wranitzky Concert per a flauta op 24 en Re
B. Martinu Sextet per a cordes
F. Mercury Bohemian Rhapsody 

El terme “bohemi” era utilitzat cap el S. XIX fent 
referència a la cultura del poble “gitano”, en aquells 
moments anomenats “bohemis”, ja que arribaven 
de la regió de Bohèmia (Txèquia). Aquest mot 
alhora comportava referir-se a persones, com ara 
els artistes i intel·lectuals, amb una escala de valors 
ben diferent dels instaurats en el cor d’una societat 
sedentària i burgesa. 



BASTIÀ I BASTIANA
 
Ensemble Contratemps  
 
Òpera de W. A. Mozart 

Bastiana Maria Hinojosa Montenegro
Bastià Jorge Juan Morata
Colau Juan Carlos Esteve
Actor i director d'escena Adrian Schvarzstein

Un jove Mozart de 12 anys escriví aquesta petita 
òpera popular (singspiel) d’un acte amb un llibret 
basat en Les amours de Bastien und Bastienne, 
paròdia escrita per Favart i de Guerville sobre una 
comèdia pastoral de J.J. Rousseau. En aquesta 
obra, Mozart ja mostra una habilitat notòria per a 
l’escriptura vocal i per la paròdia.

Diumenge 28 de febrer / 19h / 15 €

Coprodució: Òpera Terrassa  
i Contratemps de Sant Cugat del Vallés.



MANO Y MANO
Cia. d'Ombres Xinesses  
de Valeria Guglietti 
 
Valeria Guglietti autora, productora i intérpret
Sergi Sirvent multi-instrumentista

En un bar, un home solitari beu el seu cafè. Dins la 
nebulosa dels seus pensaments comença a 
elucubrar fantasies on tot es transforma per 
despertar sentiments, emocions profundes i, fins i 
tot, situacions delirants. L´esperança i l›amor 
apareixen i desapareixen com en un somni, com a 
la vida mateixa, embolcallats en poesia i 
sensibilitat. Una història explicada a través del 
delicat art de les ombres xineses que ens farà viure 
moments intensos.

Espectacle especialment recomanat  
a partir dels 4 anys. Sense llengües.
Durada: 45 minuts

Diumenge 7 de març / 12 h / 6€

Terrassa 
Clàssic Kids



Dissabte 20 de març / 18h / 14 €

MARK PULIDO 
Concert Harmonitzador
Mark Pulido artista polifacètic, investigador 
d’instruments i de noves sonoritats, ens oferirà, 
mitjançant els efectes de les campanes planes, les 
anomenades “biles”, i les seves mes de 70 
freqüències diferents, un concert meditatiu per 
celebrar  l’entrada de l’equinocci de primavera. 
Una experiència introspectiva a traves de melodies 
hipnòtiques i sonoritats diverses amb un ampli 
ventall d’harmònics, els quals ens poden ajudar a 
connectar amb un espai de profunda relaxació, on 
el cos, la ment i les emocions s’harmonitzen. Una 
experiència reflexiva i meditativa única a traves de 
sons terapèutics i d’alta vibració!
 



Diumenge 28 de març / 18 h / 12€

IMAGINE TELEMANN
Josep Pedrals
 
Música de G.Ph.Telemann 

OCT48
Quim Térmens concertino director
Josep Pedrals direcció narrativa: 

Un concert interactiu on el públic va escollint una 
història guiada pel gran mag de les
Paraules: Josep Pedrals, a la vora de la imaginació 
sonora sense límits de G. Ph. Telemann. Aquest 
compositor va ser admirat en la seva època i 
considerat en el mateix nivell que J. S. Bach. 
Posteriorment va ser oblidat durant tot el segle XIX 
i redescobert en els darrers temps. De la seva gran 
producció cal destacar 33 suites amb títol propi. 
Unes músiques composades per descriure 
situacions i històries farcides de tota mena de 
personatges peculiars, variats i divertits..



ELS SONS DEL DIABLE
Un so ple de llegenda  
i que ens resta expectants 

OCT48
Quim Térmens concertino director 

R. Wagner Tristan i Isolde (preludi) 
L. Boccherini Simfonia La Casa del Diavolo 
P. Hass Estudi per cordes 
C. Saint Saens Danse Macabre 
J. Hendrix – F. Dompierre – Rolling Stones  
Diavolo Suite 

En el món musical es parla del so del diable o 
“diabolus in musica” per referir-se a la sonoritat 
que es produeix entre dues notes a distància de 
tres tons: el tritó. Una sonoritat que produeix un 
efecte de tensió a qui l’escolta.
Durant anys aquesta tensió sonora va ser 
prohibida per uns cànons musicals que només 
tenien la finalitat de la bellesa, amb l’afegit de la 
llegenda, certa o no, que el so produït per aquest 
interval feia de crida a la presència del diable. Però 
quan la música es va deslligar de la religió, aquest 
interval va esdevenir un recurs expressiu per 
mostrar la llibertat en les emocions o moments de 
tensió emocional, els quals s’han anat repetint en 
partitures que mostren des de històries on apareix 
el diable fins bandes sonores de cinema o les bases 
del heavy metal.

Diumenge 25 d' abril / 18 h / 14€  

Arnold Böcklin; 1872. Autorretrat amb la Mort tocant el violí. 



XOC ANTI-TEMPO 
Ballet Contemporani  
de Catalunya
Quartet Ad libitum
Direcció artística: Miquel G. Font
Direcció musical: Ignasi Prunés
Coreografies: Elizabeth Cohen i Miquel G. Font
 
Música: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van 
Beethoven, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, 
Franz Schubert, The Carpenters, Pietro Mascagni, 
Benjamin Britten, Eurythmics, Arvo Pärt 

Direcció Producció: Marina Quera
Direcció tècnica: David Sales
Disseny de vestuari: Marta Muiños
Fotografia: Manel Cusidó i Josep Guindo
Quartet Ad libitum: Ignasi Prunés, Jordi Montoliu, 
Carlota Novell i Sergi Miró Ballarins: Diego 
Urdangarin, Matilda Gustafsson, Emmanuel Dobby 
i Nabar Jon Martinez, Marta Otano

Xoc Anti-Tempo, és un espectable de dansa 
amb música en viu. 5 ballarins i 4 músics fan un 
homenatge a la dansa, posant de manifest en una 
única peça l’evolució d’aquest art al llarg de la seva 
història, començant pel clàssic més pur fins a la 
“dansa teatre”, creuant les eres del neoclàssic, del 
modern i el contemporani, i remarcant avui la seva 
actual convivència, fet que reflecteix en la nostra 
societat la reivindicació constant cap a l’acceptació 
plena de la diversitat i la llibertat d’expressió.

Dissabte 15 de maig / 20 h / 22 €



“L’ ANDALOUSIE AU COEUR”
 
Natalia Labourdette  
 
Recuperació del repertori de cançons en castellà 
de Pauline Viardot-García (1821-1910) amb motiu 
del II Centenari del seu naixement 

Natalia Labourdette soprano 
Helena Ressurreiçao mezzosoprano
Francisco Soriano piano

Pauline Viardot-García és un dels noms més 
reconeguts de la saga de músics d’origen sevillà 
iniciada pel seu pare, el tenor i compositor Manuel 
García i que inclou també a una altra compositora i 
alhora una de las cantants líriques mes importants 
de tots els temps: María Malibrán.
La figura de Pauline Viardot-García és fascinant 
tant per la seva trajectòria com a compositora i 
també cèlebre cantant, com per la seva connexió
artística i intel·lectual amb molts dels més 
importants noms de la cultura europea del segle 
XIX: Chopin, Liszt, G. Sand, Berlioz, Gounod,
Turgenev… Pauline Viardot va ser, a més, una de 
les primeres persones que van introduir els ritmes 
populars espanyols en el París del segle XIX. 
Donant a conèixer  boleros, havaneres, seguidillas i 
l’obra del seu pare al seu selecte cercle d’amics
músics (Chopin, Gounod, Bizet, Liszt, Massenet, 
Saint-Saëns...) aquesta influència va inspirar 
multitud d’obres que anirien des de l’òpera Carmen 
de Bizet fins a les composicions de Maurice-Ravel i 
Debussy ja dins els primers anys del S. XX.

Diumenge 16 de maig / 18 h / 11€



EL MONODRAMA MEDEA
Un homenatge a Joan Manén, amb la 
recuperació d’una de les seves obres 
oblidades.

OCT48
Quim Térmens concertino director
Susana Garachana actriu Daniel Blanch piano 
Juan de la Rubia orgue

R. L. de Grignon Suite a l’antiga 
E. Toldrà Quartet per l’art
J. Manén Medea
J. Manén Sardana 

Aquest any 2021 es compleixen 50 anys de la mort 
d’un dels grans músics catalans: Joan Manén. 
Nascut a l’any 1883, fou considerat en la seva 
època tot un nen prodigi. La realització de gires 
per Llatinoamèrica i Europa quan era ben jovenet 
el van portar a estar reconegut com un dels grans 
virtuosos del violí, arribant a tocar a duo amb noms 
com E. Granados, P. Casals, C. Saint-Saens i A. 
Dvorak.
Tocava amb un violí que havia sigut propietat 
de F. Mendelssohn i fou el primer violinista que 
enregistrà sencers els concerts de Beethoven, 
Bruch i Mendelssohn. Estimat i odiat alhora per 
una societat sotmesa sota el règim franquista del 
moment, la seva importància no està sols en el fet 
d’haver estat un virtuós del seu  instrument, sinó 
també en la gran quantitat de bona música que 
deixà escrita. 

Diumenge 23 de maig / 18 h / 14€



QUINTET 1909
Guitarritmos 
 
Inclou l’obra “Masia Freixa”  
de José Galeote

Hugo González Guitarra soprano i direcció artística 
Miguel Ángel Casero Guitarra segona
Miguel Revuelta Guitarra tercera
Víctor Manuel Casero Guitarra quarta 
Óscar López Guitarra Contrabaix

Concert de quintet de guitarres amb un repertori 
integrat per arranjaments d’obres clàssiques 
d’autors com ara Joaquín Turina (1882-1949) i Astor 
Piazzolla (1921-1992) i d’altres contemporanis com 
ara Hugo González (1984), Esteban Peretz (1974), 
Arturo Márquez (1950). Volem destacar l’obra 
Masia Freixa del compositor José Galeote (1978) la 
qual reflectéix el paissatge sonor que va envoltar 
aquest singular monument modernista, símbol de 
la ciutat de Terrassa, al llarg dels anys.

Diumenge 13 de juny / 18 h / 11€



Més música 
 
Concerts organitzats  
per entitats de la ciutat



Delia quartet de saxòfons
Queralt Vivó saxòfon alt 
Aaron Lara saxòfon tenor
Estel Vivó saxòfon soprano
Pol Cabrera saxòfon baríton

Delia Quartet es un quartet de saxòfons 
d’estudiants d’Interpretació de Música clàssica i 
contemporània del Centre Superior de la Fundació 
Conservatori Liceu de Barcelona. 
La formació de cambra va començar la seva 
trajectòria el setembre de 2019 sota el mestratge 
del professor Albert Julià Torné.
El quartet ha obtingut diversos reconeixements 
com el Primer Premi en el Rookie Chamber Music – 
V Concurso Nacional de Música de Cámara (2020) 
i el Segon Premi en el II Concurs Internacional 
Cambra Romànica (2020).

XXXIV Cicle de concerts  
del Conservatori

Divendres 26 de febrer / 19.30 h / Entrada lliure

Compositors catalans
Aula de cant del 
Conservatori de Terrassa
Concert amb repertori dels compositors catalans 
Eduard Toldrà i Enric Granados, a càrrec de les 
alumnes de grau professional de l’aula de cant 
del Conservatori de Terrassa: Irene Vallès, Mireia 
Campoy, Maria Jimeno, Susana Ruesjas, Natàlia 
Campoy i Anna Basagaña.  
 
Maria Mateu Professora de cant

Divendres 18 de març / 19.30 h / Entrada lliure

XXXIV Cicle de concerts  
del Conservatori



Cobla Jovenívola  
de Sabadell  
Sarda-Concert 
Ariadna Moraleda i Garriga soprano

Dissabte 17 d'abril / 18 h / Entrada lliure

Planeta Terra
Departament de Música 
de Cambra de l’EMM-
Conservatori de Terrassa
El departament de Música de Cambra ens 
presenta el concert audiovisual “Planeta Terra” 
amb motiu de la celebració del Dia Mundial de 
la Terra.  EL moviment s’ha anat globalitzant i 
actualment l’Earth Day es celebra a tot el món.

Dijous 22 d'abril / 19.30h / Entrada lliure

XXXIV Cicle de Concerts  
del Conservatori

Organitza: Agrupació Folklòrica 
Amunt i Crits



Cor Montserrat  
Romanticisme en temps 
d’esperança
 
Rosa Maria Ribera direcció  
Dani Garcia, Robert Tévar piano

En temps convulsos la música aporta consol i ajuda 
a expressar sentiments i guarir ferides. La música 
romàntica és l’exponent d’una època de revolucions 
i canvis socials, i l’art no en podia restar impassible; 
en aquests moments actuals podem recuperar el 
seu paper que ens guia com un fil de llum enmig de 
la foscor.
 

Cicle Terrassa Ciutat Coral

Dissabte 24 i diumenge 25 d'abril / 18 i 12 h / 12€

Els Miserables 
Taller de Teatre Musical 
de l’EMM-Conservatori 
de Terrassa
 
Maria Teresa Vert (veu i coordinació), Daniel Garcia 
(piano), Paco Rodríguez (director de l’orquestra), 
Mercè Pérez (directora del cor) Marta Ruiz (IES 
Blanxart).

El taller de Teatre musical és una formació de 
l’EMM-Conservatori de Terrassa format per 
un grup vocal i solistes, orquestra i cor, amb la 
col·laboració dels alumnes de tècniques grafiques i 
plàstiques de l’IES Blanxart. Les Misérables és un 
musical compost el 1980 pel compositor francès 
Claude-Michel Schönberg amb llibret d’Alain 
Boublil basat en la novel·la homònima de Victor 
Hugo de 1862. 

XXXIV Cicle de concerts  
del Conservatori

Ds. 8 i Dg. 9 de maig / 20 i 12 h / Entrada lliure



Cor Vine  
Concert Coral
Jaume Sala direcció Coral Nova Ègara
Lars Isdahl direcció Eduard Sáez piano  

El Cor Vine us proposa un repertori variat, triat a 
mida per potenciar la riquesa expressiva d’unes 
veus blanques en constant creixement. Són 
cançons que formen ja part del bagatge del cor, 
músiques que s’enllacen com baules vives 
d’aprenentatge en un petit concert intens i 
atractiu.
Alhora la Coral Nova Ègara us ofereix un recull 
d’obres per cor i piano del Romanticisme. Melodies 
de Mendelssohn, Schuman, Schubert, Rossini, 
Gounod, Fauré. Un recorregut que va des de la 
música religiosa i espiritual de Mendelsohn, 
passant per la música popular de Schubert i Rossini 
fins la temàtica amorosa de Fauré.

Cicle Terrassa Ciutat Coral

Dissabte 22 de maig / 18 h / 10€

Música i Poesia
Concert dels guanyadors  
del concurs de composició 
de l’EMM-Conservatori  
de Terrassa

Dijous 27 de maig / 19.30 h / Entrada lliure

XXXIV Cicle de Concerts  
del Conservatori



Hänsel i Gretel 
Engelbert Humperdinck
Taller d’òpera de l’EMM- 
Conservatori de Terrassa

Professorat: Miquel Górriz i Maria Mateu
Alumnes: Natàlia Campoy, Anna Basagaña  
i Ramon Pla amb la col·laboració d’Albert Crespi
Pianista correpetidor: Jordi Pajares
Elements escenogràfics: Professor Enric Saiz i els 
alumnes del 1er curs del cicle d’ elements per a  
l’ espectacle - Escola Municipal d’Art i Disseny de 
Terrassa.

Ds. 29 i Dg. 30 de maig / 19h / Entrada lliure

Gospel Vallés  
Reconnect
Julià Monje director
Txema Riera piano

Reconnect és el fruit de tot un temps llarg i feixuc, 
que ens ha permès preparar un nou repertori que 
ens encanta. El completarem amb peces que ens 
han acompanyat en els diferents projectes que 
GV ha estrenat i per les quals sentim un carinyo 
especial. RECONNECT és fer realitat el nostre 
somni més desitjat: tornar pujar a l’escenari per 
tornar a cantar junts i sentir-nos un tot amb el 
públic. Ens acompanyarà el nostre 

Dissabte 5 de juny / 19.30h / 10 €

Cicle Terrassa Ciutat Coral
XXXIV Cicle de Concerts  
del Conservatori



Veus Evohè  
Vet aquí un cor...  
Lluís Yera direcció i text
Dani Garcia piano
Antonio Sánchez percussió
Haizea Martiartu vents
Toni Garrich actor
Anna Gatell fotografia i disseny gràfic

“Vet aquí en una ciutat de bona rassa, temps era 
temps quan la joia omplia els cors de nens d’edat i 
de somriure, diu la llegenda que una colla de bones 
minyones i fadrins es van trobar per donar vida a 
un somni...”
Així comença en conte que repassarà els 10 anys de 
vida de Veus Evohè, contat i cantat en forma de 
rondalla per una àvia al seu nét. Tots els projectes, 
vivències, cançons i persones que han format part 
d’aquesta meravellosa família que som en 
formaran part, i prendran vida amb la música, el 
ball, les imatges i la llum davant dels vostres ulls.  

Cicle Terrassa Ciutat Coral

Oh!rquestra 
El drama de BeethOh!ven
Oh!rquestra Orquestra d’exalumnes  
del Conservatori de Terrassa
Laura Casas Cambra piano

Un concert per commemorar el 250è aniversari del 
naixement del geni compositor de Bonn, Ludwig 
Van Beethoven, amb un concert per a piano 
interpretat per Laura Casas Cambra i una de les 
simfonies més celebrades que ens presenten la 
cara més salvatge del compositor.

Ds. 12 / 19 h /  Dg. 13 de juny / 11 h / 10€ Ds. 19 i Dg. 20 de juny / 19 h / Entrada lliure

XXXIV Cicle de concerts  
del Conservatori



Cor Jove del CEM
Centre d’Educació musical 
de Terrassa 
Obres de Palestrina, Freddy Mercury, Ola Gjeilo

El Cor Jove del CEM neix l’any 1991 fruit de 
l’evolució dels cors infantils del CEM, que van ser 
un dels principals trets diferenciadors de l’escola 
de música Centre d’Educació Musical de Terrassa 
creada l’any 1980. El seu primer director va ser 
Ramon Rius, fundador del CEM i posteriorment 
la directora Teresa Marçal, desenvolupant una 
important trajectòria musical, que els va portar 
a realitzar concerts per tot Catalunya i diferents 
països d’Europa.
 

Cicle Terrassa Ciutat Coral

It’s my life
Jazzcor
 
Lucia Bérešová direcció
Eduard Sáez piano

Durant l’any 2020 la vida de tots nosaltres ha 
canviat. La vida personal, professional, emocional, 
social... Moments de trobar a faltar, moments de 
la ràbia, moments creatius dins la soledat, reflexió, 
llàgrimes, somriures, cafès virtuals... Però durant tot 
aquest temps necessitàvem (i necessitem) sentir 
que tenim control sobre les nostres vides. Les obres 
pop dels diferents autors que cantarem parlen sobre 
les diverses emocions, situacions i estats d’ànim i 
podem aplicar-les sobre les nostres experiències 
durant la pandèmia. Les combinarem amb 
videoprojecció de moments de l’any 2020, moviment 
sobre l’escena i paraula.

Cicle Terrassa Ciutat Coral

Diumenge 20 de juny / 19 h / 10€  Diumenge 27 de juny / 18 h / 10 €



Cor Jove del Cor Montserrat 
West Side Story 
de L. Bernstein
Arranjaments: Dani Garcia
Direcció Escènica: Pepi Sabrià
Direcció  Musical: Rosa M. Ribera

El musical per excel·lència representatiu de les 
passions humanes ens seguirà fent reviure l’amor 
en un temps d’incertesa. 
Instants per somiar amb una posada en escena 
vibrant que no us deixarà indiferents.

Cicle Terrassa Ciutat Coral

Dissabte 10 de juliol / 19 h / 12€
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Direcció artística i gestió tècnica, Arturo Palomares 
Cap tècnic, Santi Ferrer 
Gestió administrativa, Carme Burgos 
Serveis tècnics i personal de sala, Klousner  
i els equips de gestió i administració del Servei de Cultura  
de l’Ajuntament de Terrassa
Gràfica: Mr. Tenanbaum 

ÒPERA 4
Cicle de xerrades al voltant del món de l’òpera
adreçat a públic adult.
Activitat gratuïta
 
Informació:
Biblioteca Districte 4
Infant Martí, 183
Tel. 93 739 74 23



APROPA CULTURA  www.apropacultura.com 
L’Auditori de Terrassa participa en el programa 
Apropa Cultura que ofereix oci cultural d’auditoris, 
teatres i museus a entitats socials que treballen 
amb persones en situació de vulnerabilitat.
Disposem de 2 espais reservats per cadires de 
rodes. 
Són localitas sense butaca i d’us exclusiu per 
aquestes persones. 
No s’hi permetrà l’accés en cap altre cas.

PER A MES INFORMACIÓ
musica.classica@terrassa.cat
www.terrassamusicaclassica.cat
www.facebook.com/AuditoriTerrassa

Subscriu-te a les nostres newsletters enviant un 
missatge a musica.classica@terrassa.cat

VENDA DE LOCALITATS
www.terrassamusicaclassica.cat
O bé el dia del concert dues hores abans a la 
taquilla de l’Auditori.
També podeu adquirir-les anticipadament al 
mateix Auditori els dies del concert.*
*El pagament ha de ser amb targeta i per complir 
amb els protocols sanitaris, en adquirir les entrades 
haureu de deixar-nos les vostres dades personals. 

La venda d'entrades de l'apartat Més Música 
serà gestionada directament per les entitats 
organitzadores.
 
No hi ha servei de reserva d’entrades i no 
s’admeten canvis ni devolucions.

Un cop iniciat el concert no es podrà accedir a la 
sala

No es permet fer fotografies i enregistraments dels 
concerts sense permís de l’organització. 

No es permet menjar ni beure a la sala.

DESCOMPTES
Els descomptes solament s'apliquen als concerts 
de la temporada professional de Música i no 
afecten a l'apartat "Més música" els quals 
es regiran per criteris aplicats per les entitats 
organitzadores.
 
→25% persones de més de 65 anys, carnet jove, 
alumnes de les escoles de música de Terrassa, socis 
d’Amics de les Arts, famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones amb discapacitat, 
alumnat de la UPC, la UAB i de l’Escola d’Art i 
Disseny de Terrassa, cantaires de la FCEC, titulars 
del TR3SC.
Estudiants del programa Passaport Edunauta 
inclou el mateix descompte per un acompanyant 
adult per cada infant participant.
→20% grups de més de 20 persones
→10% Carnet de la biblioteca, grups a partir de 10 
persones
Concerts gratuïts: entrades a disposició del públic 
dues hores abans de l’inici del concert.

Auditori Terrassa equipament 
adscrit al programa pedagògic 
Passaport EDUNAUTA



Auditori Terrassa 
Passeig d’Ernest Lluch, 1 
08222 Terrassa 
Tel. 93 736 17 62

FFGC Vallparadís Universitat

Teatre Principal
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Organitza:

Hi col·labora:

Amb el suport:

Auditori Terrassa


