
 

CURS DE MÚSICA 

ÒPERA i MÚSICA CLÀSSICA
El so de la creativitat humana
 

El món musical té el seu propi 
d’escoltar 
creativitat 
Aquest curs 
univers musical
transportar
 

SEGUINT LA PROGRAMACIÓ DE G
comentarem durant el curs algunes de les òperes i així, desprès, 

 

Professor Enric PRATS
 

TEMARI PRIMER QUATRIMESTRE
Del 19 d’octubre al 22 de febrer 

 Don Pasquale de G. Donizetti

 Les millors sopranos del s.

 Il Trovatore de Giuseppe Verdi

 Astor Piazzolla o la revolució

 Teresa Berganza. Les mezzos de col

 La veu i les seves peculiaritats

 Giuseppe Verdi I – 30/11 
 Giuseppe Verdi II – 14/12 
 Beethoven, els professors,

mestre. – 11/01 - JOAN VIVES
 Tosca de Giacomo Puccini

 Macbeth de Giuseppe Verdi 

 Baritons Ilustres – 1/02 
 Una diva a cada segle – 8/02
 La gran Sarsuela – 15/02 
 Música sacra i paraula en 

 

Conferenciant 

Joan VIVES BELLALTA
Divulgador i expert musical
 
 
 

Curs de 30 sessions 

PREU PER PERSONA

LLOC 

 

MÚSICA CLÀSSICA  
El so de la creativitat humana 

el seu propi llenguatge que cal entendre per gaudir 
d’escoltar composicions genials. Una de les màximes expressions de la 

 de la humanitat és sense dubte la música.  
Aquest curs pretén donar algunes claus i guies per endinsar
univers musical. Proposem un curs per aprendre però
transportar-nos a aquest món màgic de l’Òpera i la música 

SEGUINT LA PROGRAMACIÓ DE GRAN TEATRE DEL LICEU
comentarem durant el curs algunes de les òperes i així, desprès, 

gaudir millor. 

S SANJOSÉ. Expert en òpera. Advocat.

PRIMER QUATRIMESTRE 
Del 19 d’octubre al 22 de febrer – 15 classes 

Donizetti – 19/10 PROGRAMA LICEU 
s. XXI – 26/10 

de Giuseppe Verdi – 2/11 PROGRAMA LICEU 
revolució del tango – 9/11 -  JOAN VIVES 
s mezzos de coloratura – 16/11 

peculiaritats – 23/11 
 
 

professors, els amics, els alumnes. L’entorn del gran 
VIVES 

de Giacomo Puccini – 18/01 PROGRAMA LICEU 
Macbeth de Giuseppe Verdi – 25/01 PROGRAMA LICEU 

8/02 

 el temps. 22/02 JOAN VIVES 

Conferenciant  

VIVES BELLALTA 
ivulgador i expert musical. Músic. 

 
 
 

 
 

Curs de 30 sessions -  D’octubre 2022 a juny de 2023
Inici 19 d’octubre – Final 14 de juny 2023

PREU PER PERSONA Curs complet – 915€ 
Pagament parcial per quadrimestre -  

 
LLOC – Hotel Mercure Condor BCN *Sala Tibidabo

Via Augusta, 127 cantonada carrer Aribau

 

que cal entendre per gaudir plenament del plaer 
màximes expressions de la 

claus i guies per endinsar-nos en aquest 
però alhora per gaudir i 

de l’Òpera i la música simfònica. 

TEATRE DEL LICEU, 
comentarem durant el curs algunes de les òperes i així, desprès, les podrem 

Advocat. 

uny de 2023 -Dimecres d’11 a 13h. 
Final 14 de juny 2023 

€ Pagament únic 
  487€ 

Hotel Mercure Condor BCN *Sala Tibidabo-Augusta  
Aribau 


