
Concerts  
familiars al Palau 

 

Palau de  
la Música Catalana

2022–2023



Babebra & Mozart
Música clàssica per a nadons i infants

Dies: 29 i 30 d’octubre; 29 i 30 de 
desembre de 2022; 22 i 23  d’abril de 
2023
Horari: 11 h i 12.30 h           

Espai: Petit Palau

Preu: adults, 15 € / nadons i infants, 8 €

Anna Fernández, violí, piano i veu
Noemí Pasquina, violoncel, guitarra i veu
Martí Donate, clarinet i veu
Isabel Moreno, flauta travessera i veu
Martí Marçal, trompa i veu
Paul Perera, piano, acordió i veu
Marc Timón, arranjaments
CobosMika Company, direcció escènica i 
coreogràfica

Un concert preciosista i alhora 
trepidant de format acústic en 
homenatge a la música clàssica
centre-europea: Mozart, Bach, 
Beethoven, i Brahms.

De 0 fins a 5 anys

ESTRENA!



Big Bang Beethoven
Explosió i revolució musical

Dia:  27 de novembre de 2022
Hora: 10.30 h i 12.30 h 

Espai: Sala de Concerts

Preu: 12 €
 

Orquestra de cambra Big bang Beethoven
Maria Roca i Mireia Vila, violins; Maria 
Juan, viola; Esther Vila, violoncel; Horacio 
Javier Weht, contrabaix; Blanca Ruiz, 
flauta travessera; Laura Díaz, oboè; Gener 
Salicrú, clarinet; Laura Serra, fagot; 
Ramon Figueras, trompeta i fiscorn;
Eduard Iniesta, mandolina i altres 
instruments de corda pinçada; Paul Perera, 
piano i acordió; Jeremy Friedman, percussió

Eduard Iniesta, arranjaments  
i direcció musical
Enrique Cabrera, direcció escènica i 
coreogràfica

Una oportunitat per descobrir 
la música de Beethoven en una 
proposta escènica i musical de 
molta intensitat i de gran format.

A partir de 6 anys



Dies:  10 i 11 de desembre de 2022;  
27 i 28 de maig de 2023
Horari: 11 h i 12.30 h           

Espai: Petit Palau

Preu: adults, 15 € / nadons i infants, 8 €

Mireia Vila, violí, veu, piano de joguina i 
percussions
Nerea de Miguel, violoncel, veu, ukelele, 
piano de joguina i percussions
Germán de la Riva, veu, melòdica, piano  
de joguina i percussions
Dick Them, contrabaix, vibràfon i veu
Jeremy Friedman, vibràfon, glockenspiel, 
bateria, veu i percussions

Marc Timón, arranjaments
CobosMika Company, direcció escènica  
i coreogràfica

Cançons, jocs i dites de tradició 
anglesa i repertori tradicional 
català des d’una visió musical 
moderna i eclèctica.

Twinkle, Twinkle Baby’s Star
Concert per a nadons i petits (english & català)
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De 0 a 5 anys



Flamenkat 
Sonoritats d’aquí, d’allí i ara

Dia:  22 de gener de 2023
Hora: 12 h

Espai: Sala de Concerts

Preu: 15 €

Jorge Mesa, cantaor, palmes i cors
Isabel Vinardell, cantaora, palmes i cors
Isabel Moreno, flauta travessera i palmes
Javier Garrabella, contrabaix i palmes
Juan Carlos Gómez, guitarra flamenca, 
clàssica i elèctrica
Eli Ayala, bailaora, castanyoles, palmes i cors

David Domínguez, percussions, caixó, 
palmes, guitarra i direcció musical
Frederic Gómez, direcció coreogràfica

Un homenatge a la pluralitat 
d’estils característics del flamenc 
més tradicional, música clàssica 
inspirada en aquestes sonoritats  
i noves creacions interpretades  
en català.

A partir de 6 anys



Meravellós Mahler!
De la llum a la foscor

Dia:  5 de febrer 2023 

Hora: 12 h

Espai: Sala de Concerts

Preu: 12 €

Germán de la Riva, baríton i percussió
Nerea de Miguel, mezzosoprano, violoncel  
i percussió
Laia Pujolassos, violí i veu
Laura Díaz, oboè i veu
Ramon Figueras, trompeta i veu
Rafael Planelles, trompa, percussió i veu
Jeremy Friedman, percussió i veu

Pedro Pardo, piano, ukelele, veu i direcció 
musical
Francesc Abós, direcció escènica  
i coreogràfica

A partir de 8 anys

Un concert per aprendre  
a contemplar, escoltar  
i meravellar-nos amb la  
música de Gustav Mahler.



Les músiques del món
Viatge a través de la veu
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Dia:  26 de març de 2023
Hora: 12 h

Espai: Sala de Concerts

Preu: 12 €

Javier Canales, Iosvanhi Conyedo, 
Daniel Morales, Àlex Delgado i Jordi 
Vallespí, intèrprets

Daniel Morales, direcció musical
Jana Grulichová, direcció coreogràfica

Daniel Morales, direcció musical 
Jana Grulichová, direcció escènica i 
coreogràfica

La veu, amb les seves immenses 
possibilitats sonores, és la 
protagonista d’aquest espectacle.

A partir de 6 anys
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Colors i més colors
Els mons de Domènech i Montaner

Dia: 30 d’abril de 2023
Hora: 12.30 h

Espai: Petit Palau

Preu: 12 €

Carles Vallès, flauta de bec, fagot, oboè, 
percussions i veu
Nerea de Miguel, violoncel, percussions i veu
Maria Roca, violí, percussions i veu
Josep M. Martí, tiorba, guitarres, caixó i veu
Dani Espasa, piano, clavicèmbal, orgue, viola 
de roda, acordió, percussions i veu

Dani Espasa, arranjaments i direcció musical
Aleix Viadé, projeccions de mapping
Francesc Abós, direcció escènica  
i coreogràfica

A partir de 6 anys

Un recorregut per la història 
de la música amb projeccions 
de mapping per recrear espais 
emblemàtics de la vida de Lluís 
Domènech i Montaner.

ANY  
DÒMENECH  
I MONTANER



Abans de néixer al Palau
Taller musical durant l’embaràs

Dies: 10 de juny de 2023
Horari: 12 h

Espai: Petit Palau

Preu: 15 € 

Marta Fiol i Gemma Baños, conductores  
i directores del taller

Nerea de Miguel, violoncel

Un taller sonor per fomentar el 
vincle amb el vostre fill abans que 
neixi.
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Per a embarassades i adults acompanyants



Visitem i experimentem el Palau
Itinerari guiat + taller artístic 

Dies: 13 de novembre; 27 de desembre 
de 2022, 2 de gener; 26 de febrer; 26 de 
març i 23 d’abril de 2023
Horari: 10.15 h

Espai: Sala de Concerts i Petit Palau

Preu: infants, 11 € / adults, 3 €

Lluís Plaza, educador

Recorregut guiat pel Palau de 
la Música Catalana i activitat 
plàstica.

De 5 a 10 anys



Descompte per a grups i volum d’entrades
Per la compra d’un conjunt de 10 o més entrades d’un mateix concert, s’aplicarà un
descompte del 15 % sobre el preu total de les localitats.

Col·lectius especials
Preus especials per a col·lectius socials i entitats en nombrosos concerts de la temporada:
socis de l’Orfeó Català, abonats als cicles del Palau de la Música Catalana, subscriptors 
de la Revista Musical Catalana, famílies nombroses, monoparentals i d’acollida, persones 
amb discapacitat superior al 33 %, aturats i jubilats. Més informació a:  
www.palaumusica.cat/venda

Condicions de venda
–  Els preus de les entrades estan exempts d’IVA, d’acord amb l’article 20.U.14 de la Llei 

37/1992.
–  Excepcionalment, per causes necessàries de producció o derivades de la prevenció  

de la covid-19, es reubicarà el públic en localitats de zones equivalents  
a les comprades originalment o bé de categories superiors.

–  La Fundació es reserva el dret d’aplicar comissions de venda per despeses de gestió 
als seus canals de venda. En cas de devolució d’entrades, la comissió de venda  
no serà retornada per ser un cost relacionat, específicament, amb el procés de 
compra.

–  Les localitats comprades no es podran canviar ni retornar excepte en els casos  que la 
Fundació consideri oportuns a causa de circumstàncies especials.

–  La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana no es fa responsable  
de l’autenticitat, preu o condicions de les entrades comercialitzades a través de 
portals dedicats a la revenda d’entrades. 

Més informació a www.palaumusica.cat/condicionsvenda

Punts d’informació i venda
Per internet: 
www.palaumusica.cat

Presencialment: 
Taquilles del Palau de la Música Catalana  
C. Palau de la Música, 4-6. Barcelona
Horaris a www.palaumusica.cat/contacte

Per telèfon: 
En horari d’atenció de taquilles del Palau 
de la Música Catalana al telèfon  
93 295 72 07

Per correu electrònic: 
taquilles@palaumusica.cat 
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