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Amb la col·laboració de la Societat Filharmònica de Castelló

Abonament de primavera 2020
05-04-20 diumenge 19:30 h ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA&COR DE LA GVA 25€

Ivon Bolton, director.
Programa:  Luigi Cherubini: Rèquiem en do menor / L. v. Beethoven: Simfonia núm.  

5 en do menor, op. 67; Rèquiem en do menor

17-04-20 divendres 19:30 h JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15€

Álvaro Albiach, director.
Jacobo Christensen, violí.
Programa: W. A. Mozart: La Finta Giardiniera, obertura Kv 196; Concert per a violí en la 

major núm. 5 Kv 219 / A. Bruckner: Simfonia en re menor, (versió de 1.873)

24-04-20 divendres 19:30 h ORQUESTRA DE VALÈNCIA 25€

Ramón Tebar, director.
Vicente Llimerá, oboè.
Programa: Obertura per determinar. L. van Beethoven: Concert per a oboè i orquestra 

en fa major WoO Hess 12 (segon moviment). Reconstrucció de Cees 
Nieuwenhuizen op. 59 (UM 0019); Romança en fa major per a oboè i 
orquestra, op. 50 (transcipció per a oboè de Vicente Llimerá a partir de 
la versió original per a violí); Simfonia núm 2. en re major, op. 36

30-04-20 dijous 19:30 h ADDA•SIMFÒNICA-ENSEMS 18€

Josep Vicent, director.
José Antonio López, baríton.
Programa: Leonard Bernstein: Candide, obertura / Voro García Fernán-dez: Hijo de 

la luz y de la sombra (2010), per a baríton i orquestra / Igor Stravinski: 
Suite del ballet “L’ocell de foc”, versió 1945 

05-05-20 dimarts 19:30 h CHRISTIAN ZACHARIAS, PIANO 25€

Amb una combinació única d’integritat i individualitat, brillant expressivitat 
lingüística, profunda comprensió musical i un instint artístic segur, juntament 
amb la seua personalitat artística carismàtica i atractiva, Zacharias s’ha establit 
no sols com un pianista i director de classe mundial, sinó també com a 
pensador musical. En programa, obres de Bach i Haydn.

24-05-20 diumenge 19:30 h BRODSKY QUARTET&ALBERTO AGUT 25€

La seua energia i destresa els ha reportat nombrosos premis i reconeixements 
a tot el món, mentre que la seua passió per la labor educativa els ha portat a 
transmetre tota la seua experiència a les noves generacions.
Programa: D. Shostakovich: Quartet núm. 4 en re major, op. 83 / L. v. Beethoven: 

Quartet op. 133 (Gran Fuga) / J. Brahms: Quintet per a clarinet i quartet 
de cordes.

29-05-20 divendres 19:30 h ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 18€

Henrie Adams, director.
Alí Arango, solista. (Guanyador del concurs internacional de guitarra Francisco 
Tárrega 2018)
Programa: R. Wagner: Idil·li de Sigfrido / J. Rogrigo: Concierto de Aranjuez
 L.v. Beeethoven: Simfonia núm. 4  

21-04-20 dimarts 19:30 h ORQUESTRA SUK DE PRAGA  25€

Martin KOS, direcció i solita violí
Programa: Edvard Grieg: L‘Holberg Suite , op. 40 / Joseph Haydn: Concert per a violí 

en sol major, Hob. VIIa:4 / Otmar Mácha: Homenatge a Josef Suk / Josef 
Suk: Serenata per a cordes, op.6 

15-04-20 dimecres 19:30 h TRONDHEIM SOLOITS 25€

Primera actuació a Espanya dels Trondheim Soloists, des de la gira de 2016 
amb el violoncel·lista Truls Mørk. Després del seu flamant premi Grammy 
acabat d’obtenir, la més internacional de les orquestres noruegues retorna als 
escenaris espanyols, juntament amb la famosa trompetista Tine Thing Helseth. 
En programa, obres de Mozart, Bach, Grieg, Britten i Macmillan
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RENOVACIÓ D’ABONAMENTS
Els abonats del Cicle de Primavera podran renovar els seus abonaments del 10 al 13 de març i 18 de març a la taquilla de l‘Auditori.
El preu dels abonaments serà:

- 90 € membres de la Societat Filharmònica de Castelló que van adquirir l’Abonament d’Hivern 2019.
-110 € membres de la Societat Filharmònica de Castelló (nous abonaments). Amb regal de 2 entrades per a qualsevol concert 

d’abonament, 2 d’Auditori Jazz Club i 2 del Teatre Principal de Castelló)
-125 € resta d’abonats.
ABONAMENT JOVE: 30 € per a menors de 30 anys, si presenten el DNI en la taquilla de l’Auditori.

NOUS ABONATS I CANVIS
Els abonats del Cicle de Primavera que vulguen canviar la ubicació de la seua localitat podran efectuar-lo el dia 20 de març.

Si volen assegurar-se la seua entrada actual, hauran de comprar l’Abonament de Primavera en el període de renovació, i en 
aquesta data podran canviar-lo per alguna de les localitats que queden lliures.

A partir del dia 24 de març es podran adquirir nous abonaments
A partir del dia 27 de març podran comprar entrades per a tots els concerts.

HORARI DE TAQUILLA
• De dimarts a divendres: matí de 9.00 a 14.00 hores.
• Dijous: vesprada de 17.00 a 19.00 hores.
• Els dies de concert, a partir de les 18.30 hores només podran canviar el seu abonament aquells que tinguen el pagament domiciliat.
• Dissabtes, diumenges, dilluns i festius la taquilla estarà tancada, llevat que hi haja algun concert programat de pagament per l’IVC, 

en aquest cas s’obrirà a partir de les 17.00 hores.

DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT D’ABONAMENTS
Si els abonats estan interessats a domiciliar el pagament dels següents abonaments, podran emplenar l’imprés corresponent en la taquilla de 
l’Auditori quan es disposen renovar aquest abonament.
*ABONAMENT CULTURAL VALENCIÀ. Les persones que compren un abonament gaudiran del 21% de bonificació de l’import pagat 
per l’abonament en la declaració de la Renda de 2020, sempre que paguen l’abonament amb targeta o llibreta i no superen els 50.000 € 
d’ingressos anuals.

RENOVACIÓN DE ABONOS
Los abonados del Ciclo de Primavera podrán renovar sus abonos del 10 al 13 de marzo y 18 de marzo, en las taquillas del Auditori.
El precio de los abonos será:

- 90 € Miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón que adquirieron el Abono de Invierno 2019.
- 110 € Miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón (nuevos abonos). Con regalo de 2 entradas para cualquier concierto 

de abono, 2 de Auditori Jazz Club y 2 del Teatro Principal de Castelló).
- 125 € Resto de abonados 
ABONO JOVE: 30 € para menores de 30 años, presentando el DNI en la taquilla del Auditori.

NUEVOS ABONADOS Y CAMBIOS
Los abonados del Ciclo de Primavera que quieran cambiar la ubicación de su localidad podrán efectuarlo el día 20 de marzo.

Si quieren asegurarse su entrada actual, deberán comprar el Abono de Primavera en el periodo de renovación, y en esta fecha 
podrán canjearlo por alguna de las localidades que queden libres.

A partir del día 24 de marzo se podrán adquirir nuevos abonos.

A partir del día 27 de marzo podrán comprar entradas para todos los conciertos.

HORARIO DE TAQUILLA
• De martes a viernes: mañana de 9 a 14 horas.
• Jueves: tarde de 17 a 19 horas.
• Los días de concierto, a partir de las 18:30 horas solo podrán canjear su abono aquellos que tengan el pago domiciliado.
• Sábados, domingos, lunes y festivos la taquilla estará cerrada salvo que haya algún concierto programado de pago por el IVC, en 

cuyo caso se abrirá a partir de las 17 horas.

DOMICILIACIÓN DEL PAGO DE ABONOS
Si los abonados están interesados en domiciliar el pago de los siguientes abonos podrán rellenar el impreso correspondiente en la taquilla 
del Auditori cuando vayan a renovar el presente abono.
* ABONAMENT CULTURAL VALENCIÀ. Las personas que compran un abono disfrutarán del 21% de bonificación del importe pagado por el abono 
en la declaración de la Renta de 2020 siempre y cuando pagan el abono con tarjeta o libreta y no superan los 50.000€ de ingresos anuales.

L’IVC declina tota responsabilitat sobre els possibles canvis en els concerts i programes continguts en aquesta informació.
El IVC declina toda responsabilidad sobre los posibles cambios en los conciertos y programas contenidos en esta información.

Els abonaments donen dret a assistir a la resta d’activitats de l’Auditori al preu de 3€.
Adult+xiquet als concerts d’abonament: El xiquet paga el 50% del preu de l’entrada i 1 acompanyant gratis

Los abonos dan derecho a asistir al resto de actividades del Auditorio al precio de 3 €. Adulto+niño en los conciertos de abono: El niño 
paga el 50% del precio de la entrada y 1 acompañante gratis
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