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dimecres, 21 d’octubre de 2020

Concert inaugural de la 28a Temporada
Musical de la UdL

Concert  inaugural  de la 28a Temporada Musical  de la UdL [  
, a càrrec de Guillaume Terrail i Peter Thiemann/sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/temporada_musical/ ]

(violoncels). Interpretaran peces de Jean-Baptiste Barrière, W. A. Mozart, Friedrich August Kummer, G.
Donizetti  i David Popper. 
 
Aforament limitat a 79 places.
 
   Programa  Sonata en sol major Jean-Baptiste Barrière (1707 - 1747)      Andante        Adagio        Allegro prestissimo  Tema i variacions sobre un tema de “La Flauta Màgica” Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)Dúo op. 22 núm. 1 Friedrich August Kummer (1797 - 1879)      Allegro        Andantino        Allegro scherzoso  Tres àries d’òperes de les òperes Lucia di Lamermoor i IlPuritani G. Donizetti (1797 - 1848) i V. Bellini (1801 -1835)Duos op. 53, núm. 3 i 4 Reinhold Glière (1875 – 1956)      Con Moto        Vivace  Suite op. 16 David Popper (1843 - 1913)      Andante grazioso        Gavotte        Scherzo        Largo espressivo        Marcia finale  
 

La música es gaudeix en silenci

- No es permetrà l'entrada a la sala durant la interpretació de les obres.

- No és permés fer fotografies ni enregistraments de cap tipus.

- Desconnecteu el telèfon mòbil i les alarmes sonores.

- Podeu amortir els estossecs amb un mocador.

- Eviteu el soroll de l'embolcall dels caramels.

 

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Sala d'Actes del Rectorat

Web:
28a Temporada Musical de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/culturals/temporada_musical/ ]

Inici:
 |  21 d’octubre de 2020 18:00
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Mesures de seguretat COVID’19

– Aforament limitat. Hi haurà butaques inhabilitades i s’han ocupar tan sols els seients assignats.

– Es procedirà a fer un registre d’assistència per poder controlar la traçabilitat dels contactes.

– Es prendrà la temperatura.

– És obligatori l’ús de gel hidroalcohòlic en accedir a la sala.

– És obligatori l’ús de mascara en tot moment.

– S’han de mantenir les distàncies de seguretat (1,20 metres), i evitar el contacte físic.

– L’entrada i sortida de la sala es farà esglaonadament.

– En qualsevol cas, en cada moment es seguiran els protocols marcats pel PROCICAT i les autoritats sanitàries
i universitàries.
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