Visita al Palau de la Música.
Activitat complementària del curs: “Història de la Música (III)”

Informació pràctica

Presentació
El Palau de la Música, joia del modernisme català, símbol i orgull
de Barcelona, és l'única sala de concerts declarada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO. Pel seu esplèndid escenari han
desfilat músics com Igor Stravinsky, Richard Strauss, Serguei
Rakhmàninov, Arnold Schoenberg, Maurice Ravel, Serguei
Prokófiev, Manuel de Falla, Enric Granados o Pau Casals. El
projecte de Lluís Domènech i Montaner, va incloure la participació
dels millors artistes i artesans de l'època, amb un important
objectiu: compartir la música apropant-la a totes les classes
socials, sense excepció. En aquesta visita, coneixerem la història
d'aquest magnífic edifici des del punt de vista musical.

Professora
Verónica Maynés Gutiérrez
Musicòloga, crítica musical i professora de piano, d’Història de la
Música i d’Història de l’Òpera. Treballa als més coneguts mitjans
de premsa musical, fent articles, crítica musical, investigació i
programes de mà per a concerts.
És professora d’Història de la Música i d’Història de l’Òpera a la
UGG (Universitat de la Gent Gran). Dirigeix l’Escola de Música
Safa, on treballa també com a professora de piano. És
corresponsal a Venècia de la revista Ópera Actual, per a qui
cobreix les crítiques dels teatres lírics La Fenice i Malibran,
realitzant una tasca d’investigació musical, i treballant com a guia
turística musical.

Accessibilitat
Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica tractada. No són necessaris coneixements
previs.

Llocs
Arqueonet
c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona
Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6, 08003
Barcelona
Data i Hora
Divendres, 10 de desembre de
2021.
Xerrada: 10,00h
Visita: 12,00h
Preu
Alumnes del curs d’Història de la
Música (III) que cursen com a mínim
un mòdul: 35€
Altres: 40€
En tots els casos cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’e-mail
i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.

Programa
10,00h – 11,30h: Xerrada introductòria a càrrec de la professora
Verònica Maynés a la seu d’Arqueonet
11,30h – 12,00h. Trasllat al Palau de la Música a càrrec de cada
un
12,00h – 13,00h: Visita guiada al Palau de la Música pel personal
del Palau.
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