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SÈRIE VI 

CONCERTS DE PRIMAVERA 

MAIG DE 1923 



QUATRE AUDICIONS 
SIMFÒNIQUES 

amb la cooperació de Concertistes 

DIES 
Dimarts, 8 

Dimarts, 15 
Dissabte, 19 

Dimecres, 25 
de Maig de 1925 

a tres quarts de deu del vespre 

Orquestra composta de 88 Professors 
i augmentada segons les obres, 

sota la direcció del Mestre 

PAU CASALS 
L('l. ~~8 .. \i .. 2,. 



CONCERTISTES 
Col·laborarà on aquestes audicions la famosa 

pianista anglesa 

FAN NY DA VIES 
qui actuarà per primora vegada a Barcelona. 

Accedint uls insistents precs de la Junta de 
Propietaris í do l'Empreso. clel Gran Teatre del 
Liceu, donarà tambó una 

AUDICIÓ DE VIOLONCEL 

PAU CASALS 
executant el magniflc Concert de Boccherini, i 
encarregant-se dc Ja. direcció de l'orquestra el 
professor de violi concerLi de la mateixa 

ENRIC CASALS 

Com en les sèrics de concerts anteriors, ha estat 
conLractat per a solista. de trompa de l'orquestra el 
notabilissim professor dol Teatre de l'Opera de Berlin 

WILLEM VALKENIER 

·~ 

REPERTORI 
de les obres que constituiran els programes 

BACH 

Suite en reJ per a instruments d'arc. 

BEETHOVEN 

LeonoraJ obertura n.o .3· 

Fidelio, obertura. 

Setena Sim{om·a, en la. 
Concert en sol, per a piano i orquestra 

MENDELSSOHN 

La gruta de Fhtgal, obertura. 



WAGNER 
Taltttbèiuser, obertura. . . 
Lobengrht, preludi de l'acte primer. 

Tristmty i !solda, preludi i final de l'obra. 

/di/i de S~!Jfrt'd, poema simfònic. 

BRAHMS 
Tercera Simfonia en fa. 

DVORAK 
Simfonia tt . o 5 (Dita «Del nou món»). 

R. STRAUSS 
Dott joatt, poema simfònk 

RAVEL 
Dafttis i Chloe, poema coreogràfic. 

•·------------------------~~---~-------· 

PAHISSA 
Obertura, sobre un tema popular català. 

PRIMERES AUDICIONS 

BOCCHERINI 
Cortcert en si bemoll, per a violoncel i orquestra. 

MOZART 
Serenata, suite. 

GOLDMARK 
Samson, poema simfònic. 

DEBUSSY 
La capsa de joguines, poema coreogràfic. 



ABONAMENT 
ALS QUATRE CONCERTS 

Preus de les localitats 

Sense entrades 

Llotges paLi .................... Ptes. 160 
I d. primer pis . ... ........ l) 250 
Id. segon l) ............ i) 160 
Id. tercer l) ............ l) 120 
I d . proscenis segon pis .... l) 250 
I d. f¡ tercer )) ..... ~ 160 
I d. & quatrè » .... )) 120 

Entrades a Ilo t. ja. .•. ...... ... .. )l 10 

Amb entrades 

Slllons pati i amfiteatre .. ...... Pte s. 28 
!d. tercer pis, rengle primer & 28 
I d. tercer pis, rengles segon 

i teroer ......... .... • 24 
Seients quatrè pis, rengle primer. ,. 20 

Jd. cinquè pis, rengle primer . l) 16 

L'impost a càrrec del públic 

ADVERTIMENTS 

L'abonament als quatre concerts l'S obert a l' Adminis
tració del Gran TeatTe del Liceu tots els dies, de to a t del 
matí, de 4 a 7 de Ja tarda i de 9 a n del vespre. 

Els senyors abonats a la darrera temporada d'òpera, 
tindran reservades les mateixes localitats fins el dia. primer 
de maig, a les 11 de la nit. 

Els senyors abonats a l'anterior sèric de concerts de 
l'ORQUESTRA PAu CASALS tJndran dret preferent a triar 
localitats fins per tot el dissabte 28 d'abril. 

L'abonament serà tancat el diumenge, dia 6 de maig. 

La venda de localitats per al primer concert començarà 
el dilluns dia 7· L'entrada general sols es despatxarà el dia 
del concert. 

Els senyors propietaris del Gran Teatre del Liceu, així 
com les persones i entitats inscrites en el PATRONAT DE 

L'ORQUESTRA PAu CASALS, rebran a domicili les localitats 
que els pertoquen. 

Són anul·lades les localitats i entrades dc favor de tem
porades anteriors. 

No serà permesa l'entrada a Ja sala durant l'execució 
de les obres. 

Els concerts començaran amb rigurosa puntualitat. 

~------------------------------------------------------~-0 
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PATRONAT 
DE LA 

ORQUESTRA 
PAU CASALS 

BASES I CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ 

Demanin-se en l'Administració del GRAN TEATRE DEL LICEU, 

Magatzems de Música i Secretaria de l'Orquestra, Diagonal, 440 


