DOSSIER DE PRESENTACIÓ

BCN Clàssics porta les mítiques orquestres
Filharmònica de Sant Petersburg, Orchestre de
la Suisse Romande i Academy of St. Martin in
the Fields a la seva nova gran temporada 21/22
• Els directors de referència Yuri Temirkanov, Marine Alsop,
Jonathan Nott i Vladimir Spivakov agafaran la batuta de les seves
formacions habituals.
• Els prestigiosos pianistes Evgeny Kissin i Denis Matsuev oferiran
dos recitals a L’Auditori i al Palau de la Música.
• La Grande Chapelle i l’Escolania de Montserrat actuaran
conjuntament sota la direcció d’Albert Recasens.
• La Simfònica de Ràdio Viena i els Virtuosos de Moscou oferiran els
concerts que havien quedat ajornats la temporada anterior.

Barcelona, 17/06/21 | La sisena temporada del cicle BCN Clàssics, que tindrà lloc entre
novembre de 2021 i maig de 2022 al Palau de la Música i a L’Auditori de Barcelona, recuperarà
la seva activitat normal amb una ambiciosa programació de 8 concerts d’orquestres i solistes
de primer nivell internacional que interpretaran grans obres del repertori clàssic i peces del
patrimoni musical català.
Hi destaca la presència de formacions mítiques amb gran prestigi en el camp de la música
simfònica, com les centenàries Filharmònica de Sant Petersburg i Orchestre de la Suisse
Romamde dirigides pels seus titulars Yuri Temirkanov, mestre dels directors russos, i el
reconegut director britànic Jonathan Nott. Així com l’Orquestra Simfònica de Ràdio Viena,
amb la degana mundial de les directores, Marin Alsop, al capdavant.
La nova temporada BCN Clàssics també comptarà amb l’elit mundial de la música de cambra,
amb orquestres com la famosa Academy of St. Martin in The Fields, liderada per la violinista
Júlia Fisher, i els Virtuosos de Moscou, dirigida pel veterà Vladimir Spivakov al violí. Per la
seva banda, la formació La Grande Chapelle i l’Escolania de Montserrat, sota la batuta del
mestre Albert Recasens, oferiran un concert coproduït conjuntament amb el cicle Palau Bach.
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Pel que fa als solistes, BCN Clàssics aposta de nou pel consagrat pianista Evgeny Kissin després
de l’èxit de públic i crítica obtingut en els seus darrers concerts, que oferirà un recital a
L’Auditori amb obres de Bach, Mozart, Beethoven i Chopin. També presentarà, per primer cop
a Barcelona, el recital del prestigiós Denis Matsuev, que desplegarà el seu potencial al piano
amb obres de Haydn, Schumann, Chopin, Schubert i Stravinski al Palau de la Música. El trio de
pianistes el tanca Behzod Abduraimov, que interpretarà el Concert per a piano núm. 2 de
Rakhmàmimov amb la Fiharmònica de Sant Petersburg. D’altra banda, el reputat flautista
Emmanuel Pahud interpretarà el Concert per a flauta en Sol major de Mozart amb l’Orchestre
de la Suisse Romande i el violoncelista Kian Soltani farà lluïr el Concert per a violoncel en La
menor de Schumann.
Entre les obres que es podran gaudir a la sisena temporada de BCN Clàssics també destaquen
la Simfonia núm. 5 de Mahler, la Simfonia núm. 7 de Dóvrak, la Serenata per a cordes de
Txaikovski i la Simfonia per a orquestra de corda de Xostakóvitx, al costat d’altres treballs de
Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Bizet, Haydn, Schubert, Schumann o Stravinski. Pel que fa
al repertori d’autors catalans, destaquen la Missa Scala Aretina de Francec Valls i Tres reflexos
sobre una pastoral d’hivern de Xavier Montsalvatge.
Paral·lelament al cicle BCN Clàssics, la temporada 21/22 també es programaran un conjunt de
concerts de petit format, amb intèrprets de proximitat i obres de recuperació patrimonial, sota
la marca BCN Clàssics Km 0. Properament es donarà a conèixer el contingut i els detalls
d’aquesta nova programació.
Els preus de les entrades de la sisena temporada de BCN Clàssics oscil·len entre els 18 i els 122
euros. Per tal de fidelitzar el públic s’oferiran tres modalitats d’abonaments amb múltiples
avantatges per als seus titulars: abonament 8, que comprèn tots els concerts del cicle amb un
30 % de descompte sobre el preu de les entrades; abonament 7, que inclou els concerts que
tindran lloc al Palau de la Música amb un 25% de descompte; i un abonament 4, que permet
fer una tria lliure de quatre concerts amb un 10% de descompte.
A banda d’aquest avantatge econòmic, els abonats podran gaudir, de forma gratuïta, de la
programació BCN Clàssics Km 0, així com d’altres activitats previstes (xerrades, assaigs,
trobada amb artistes, etc.), alhora que podran escollir les millors localitats disponibles.
Un any més, BCN Clàssics aposta per la creació de nous públics per a la música clàssica, tot
incentivant l’accés dels joves als concerts mitjançant diversos programes: Escola 10, que
ofereix als instituts i escoles la possibilitat d’assistir als concerts al preu de 10 €, l’Espai Jove
BCN Clàssics, que permet gaudir de la programació pròpia amb descomptes molt elevats per
als menors de 35 anys, així com la participació als programes Escena 25 i Carnet Jove de la
Generalitat de Catalunya i al programa Quadern Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, que
permet l’assistència gratuïta dels nois i noies de la ciutat que estan cursant 1r d’ESO.
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PROGRAMACIÓ 21/22

Dimecres, 24 de novembre de 2021 | 20 h | Palau de la Música

Filharmònica de Sant Petersburg i Yuri Temirkanov
Rakhmàninov i Bizet
INTÈRPRETS
Filharmònica de Sant Petersburg
Yuri Temirkanov, director
Behzod Abduraimov, piano
PROGRAMA
S. Rakhmàninov: Concert per a piano núm. 2
G. Bizet – R. Schedrin: Suite de Carmen

Dimarts, 21 de desembre de 2021 | 20 h | Palau de la Música

La Grande Chapelle i Escolania de Montserrat
Missa Scala Aretina de Francesc Valls
INTÈRPRETS:
La Grande Chapelle i Escolania de Montserrat
Albert Recasens, director
PROGRAMA:
J. Cererols: Motets
F. Valls: Missa Scala Aretina
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Dijous, 13 de gener de 2022 | 20 h | L’Auditori

Evgeni Kissin
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin
INTÈRPRET:
Evgeny Kissin, piano
PROGRAMA:
J.S. Bach - C. Tausig: Tocata i fuga en Re menor
V. A. Mozart: Adagio en Si menor
L. v. Beethoven: Sonata núm. 31
F. Chopin: Set Masurques
F. Chopin: Andante Spianato i Gran Polonesa Brilliant, op. 22

Dijous, 24 de febrer de 2022 | 20 h | Palau de la Música

Orchestre de la Suisse Romande
La Cinquena de Mahler
INTÈRPRETS:
Orchestre de la Suisse Romande
Jonathan Nott, director
Emmanuel Pahud, flauta
PROGRAMA:
W. A. Mozart: Concert per a flauta en Sol major, K. 313
G. Mahler: Simfonia núm. 5
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Dimecres 2 de març de 2022 | 20 h | Palau de la Música

Denis Matsuev, piano
Balada núm. 4 de Chopin
INTÈRPRETS:
Denis Matsuev, piano
PROGRAMA:
J. Haydn: Sonata per a piano en Mi bemoll major, Hob. 52
R. Schumann: Estudis simfònics, op. 13
F. Chopin: Balada núm. 4 en Fa menor, op. 52
F. Schubert: Impromptu Mi bemoll major, op. 90 i Impromptu Sol bemoll major, op. 90
I. Stravinsky: Tres moviments de Petruixca

Divendres 18 de març de 2022 | 20 h | Palau de la Música

Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i Marin Alsop
Schumann i Dvórak
INTÈRPRETS:
Orquestra Simfònica de Ràdio Viena
Marin Alsop, directora
Kian Soltani, violoncel
PROGRAMA:
H. Eisendle: obra d’encàrrec de l’orquestra per a aquesta gira
R. Schumann: Concert per a violoncel en La menor, op.129
A. Dvórak: Simfonia núm. 7
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Dimarts 19 d’abril de 2022 | 20h | Palau de la Música

Virtuosos de Moscou i Vladimir Spivakov
Bach, Mozart, Txaikovski
INTÈRPRETS:
Orquestra de Cambra Virtuosos de Moscou
Vladimir Spivakov, director/violí
PROGRAMA:
X. Montsalvatge: Tres reflexos sobre una pastoral d’hivern
J. S. Bach: Concert per a dos violins en Re menor, BWV 1043
W. A. Mozart: Divertimento en Re mayor núm. 11, KV 136
P .I. Txaikovski: Serenata per a cordes en Do major, op. 48

Divendres 20 de maig de 2022 | 20 h | Palau de la Música

Academy of St. Martin in the Fields
Simfonia per a orquestra de corda de Xostakóvitx
INTÈRPRETS:
Academy of St. Martin in the Fields
Julia Fischer, violí
PROGRAMA:
F. Schubert: Rondó per a violí y orquestra de corda, D.438
B. Britten: Variacions sobre un tema de Frank Bridge, op. 10
W. A. Mozart: Rondó per a violí i orquestra, K.373
D. Xostakóvitx: Simfonia de càmera per a orquestra de corda en Do menor, op.110
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PREUS D’ENTRADES I ABONAMENTS
Preus, zones i modalitats
Filharmònica de St. Petesburg
La Grande Chapelle i Escolania Mont.
Evgeny Kissin
Suisse Romande
Denis Matsuev
Orquestra Simfònica de Ràdio Viena
Virtuosos de Moscou
Academy of St. Martin in the Fields
Preu total entrades
Abonament 8 (complet) - 30%
Abonament 7 (Palau) - 25%
Abonament 4 (a escollir) - 10%

A
122,00 €
56,00 €
91,00 €
99,00 €
58,00 €
122,00 €
91,00 €
80,00 €
719,00 €

B
84,00 €
46,00 €
73,00 €
79,00 €
48,00 €
84,00 €
73,00 €
60,00 €
547,00 €

C
67,00 €
35,00 €
60,00 €
65,00 €
36,00 €
67,00 €
60,00 €
46,00 €
436,00 €

D
45,00 €
24,00 €
40,00 €
45,00 €
24,00 €
45,00 €
40,00 €
34,00 €
297,00 €

E
30,00 €
18,00 €
30,00 €
30,00 €
18,00 €
30,00 €
30,00 €
22,00 €
208,00 €

503,30 €
382,90 €
305,20 €
207,90 €
145,60 €
471,00 €
355,50 €
282,00 €
192,75 €
133,50 €
segons tria segons tria segons tria segons tria segons tria

* Els abonats que tinguin entrades dels concerts ajornats la temporada anterior se'ls
descomptarà el cost en el preu de l'abonament

Avantatges de l’abonament
Compra preferent de les millors localitats ✓
Descomptes de fins al 30% ✓
Altres concerts gratuïts (cicle BCN Clàssics Km 0 )✓
Possibilitat de pagament fraccionat ✓
Manteniment de la mateixa localitat o possbilitat de canviar-la ✓
Atenció personalitzada en els concerts ✓
Activitats exclusives (xerrades, assajos, trobades amb artistes) ✓
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Descomptes i preus especials
Abonaments:
•

Descomptes de fins al 30% sobre el preu de les entrades en la compra
d’abonaments. Més informació: 933426175/ contacte@bcnclassics.cat

Preu reduït per a escoles i instituts:
•

Escola 10: Entrades a 10 € per a grups d’escoles, instituts i escoles de música.
Més informació: 933426175/ contacte@bcnclassics.cat

Descomptes per a joves:
•
•
•
•

Espai Jove BCN Clàssics. Preus molt reduïts per a menors de 35 anys en
butaques seleccionades. Cal inscriure-s’hi a través del web www.bcnclassics.cat
Escena 25. Entrades a preu reduït per a joves d’entre 18 i 25 anys a través del
programa Escena 25 de la Generalitat. Més informació: www.escena25.cat
Carnet Jove. Entrades amb descompte per a joves menors de 30 anys. Més
informació: www.carnetjove.cat
Quadern Cultura. Entrades gratuïtes per a estudiant de 1r d’ESO de Barcelona
amb acompanyant a través del programa Quadern Cultura de l’Ajuntament.
Més informació: www.barcelona.cat/quaderncultura

Descomptes per a persones amb discapacitat física:
•
•

10% de descompte presentant la Targeta Acreditativa de la Discapacitat (en els
punts de venda presencials).
Localitats adaptades per a cadires de rodes a preu reduït. Més informació i
venda: 933426175 / contacte@bcnclassics.cat

Altres descomptes:
•
•
•
•

Grups. 10% de descompte en entrades per a grups de 15 o més
persones. Informació i venda: 933426175 / contacte@bcnclassics.cat
Socis del club TR3S C. 15% de descompte en la compra d'entrades en
determinats concerts.
Subscriptors de La Vanguardia. 10% de descompte en la compra d'entrades.
Venda a través del canal Entradas de Vanguardia.com
Associacions, col·legis professionals i col·lectius en conveni amb BCN Clàssics.
Descomptes en abonaments i concerts. Més informació:
933426175/ contacte@bcnclassics.cat
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VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS
A partir del 17 de juny es podran reservar entrades i abonaments a través de la pàgina
web www.bcnclassics.cat o al telèfon 93 342 61 75. Posteriorment, es confirmaran les
reserves i s’obrirà la venda a través dels següents canals:

Venda per internet (amb targeta de crèdit)
www.bcnclassics.cat
Venda per telèfon (amb targeta de crèdit)
93 342 61 75
De dilluns a dijous, de 9 a 18 h. Divendres de 9 a 15 h.
Venda presencial (en efectiu o targeta de crèdit)
Oficines de BCN Clàssics
C. Enamorats, 35
Tel. 93 342 61 75
De dilluns a dijous, de 9 a 18 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Taquilles del Palau de la Música (només entrades)
C. Palau de la Música, 4–6
Tel. 93 295 72 07
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 21 h.
Diumenges i festius, de 10 a 15 h.
Taquilles de L’Auditori (només entrades)
C. Lepant, 150
93 247 93 00
De dimarts a divendres, de 17 a 21 h.
Disabtes de 10 a 13 h i de 17 a 21 h
Tiquet Rambles (només entrades)
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
De dilluns a diumenge, de 10h a 20.30h
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Condicions, devolucions i canvis:
•

Els preus de les entrades ja incorporen l’IVA del 10%, però no inclouen les
despeses de gestió, que s’aplicaran al moment de fer el pagament.

•

BCN Clàssics es reserva el dret de modificar el programa si algun fet aliè a la
seva voluntat ho fa imprescindible. Si un artista es veiés impossibilitat d’oferir
el seu concert en la data prevista, BCN Clàssics buscarà una substitució de
qualitat igual o superior. Si això no fos possible, es fixarà una data alternativa o,
en darrer terme, es cancel·larà el concert.

•

La cancel·lació d’un concert serà l’única causa admissible per a la devolució de
l’import de les localitats. Per a altres supòsits, BCN Clàssics no retornarà
l’import de les entrades. Segons els casos, podrà bescanviar-les per xecs del
mateix import que es podran utilitzar en altres concerts del cicle.

•

Els preus de les entrades són orientatius. BCN Clàssics es reserva el dret de
modificar-los en determinats concerts en funció de l’ocupació de la sala.

•

Un cop començats els concerts no es permetrà l’accés a la sala.
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Organitzen
Tritó
Ibermúsica

Col·laboren
Palau de la Música
L’Auditori

Amb el suport de
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Ministerio de Cultura. INAEM
Restaurant 7 Portes

Mitjans oficials
La Vanguardia
Catalunya Música

Contacte
BCN Clàssics
C. Enamorats, 35. 08013 Barcelona
www.bcnclassics.cat
Telèfon
Correu-e
Facebook
Twitter
Instagram

93 342 61 75
contacte@bcnclassics.cat
/bcnclassics
@bcnclassics
@bcnclassics
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