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La GIOrquestra actuarà dissabte a l’Auditori per oferir un concert
de Música de cine

Dimecres 21 de febrer de 2018
Programes| BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2018, Temporada de teatre, música
i dansa gener-maig 2018

L’actuació començarà a les 20.30 hores i és la proposta del BRAM! Musical
d’enguany

L’Orquestra Simfònica de Girona, la GIOrquestra, oferirà dissabte vinent, 24 de
febrer, un concert titulat Música de cine, durant el qual interpretarà a l’Auditori 
diverses peces de les bandes sonores més famoses de la història del cinema.

Així, l’actuació inclourà un total de 23 temes de les pel·lícules La La Land, Harry
Potter, E.T., James Bond, Indiana Jones, Moon River, The Piano, Titanic, Out Of
Africa, Ghost, Allò que el vent s’endugué, Psicosis, El bueno, el feo y el malo, El
Padrino, Casablanca, L’últim emperador, El senyor dels anells, Pirates del Carib,
Gladiator, La vida és bella, La llista de Schindler, Star Wars i Joc de trons. Totes
les peces compten amb arranjaments per a orquestra de deu músics fets per Marc
Timón, guanyador de tres Jerry Goldsmith Awards. Timón treballa actualment a
Sonic Fuel Studios a Hollywood, on és l’orquestrador de la sèrie Agent Carter per a
Marvel TV.

El concert, que començarà a les 20.30 hores, tindrà una durada aproximada de 90
minuts, en què es podrà gaudir de la música interpretada per instruments com violí,
viola, violoncel, contrabaix, flauta, clarinet, trompa, piano i percussió.

L’espectacle s’inclou, d’una banda, en la programació castellarenca de teatre i
música d’hivern-primavera i, d’altra banda, és la proposta del BRAM! Musical
d’enguany, en què la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès celebra el seu desè
aniversari.

Entrades anticipades

Val a dir que el preu de l’espectacle és de 15 euros si es compren les entrades a la
taquilla de l’Auditori, des d’una hora abans de l’inici del concert. Obtindran un
descompte sobre aquest preu els menors de 25 anys, els majors de 65 anys i les
persones que facin compra anticipada d’entrades a través del web
www.auditoricastellar.cat o al Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador), que
pagaran 12 euros. En cas de comprar 10 o més entrades, el preu de cadascuna
d’elles serà de 10 euros.
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Per a més informació, podeu consultar els webs www.castellarvalles.cat o
www.auditoricastellar.cat.
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