
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ                  

ABONAMENT DE TARDOR 2020 

04-09-20 Divendres 
 

 

19.30 h ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

PROGRAMA Manuel de Falla: Danza ritual del fuego d’El amor brujo / Al-

berto Ginastera: Variaciones concertantes, Op. 23 / Ludwig van Beethoven: 
Simfonia núm. 5 en do menor, Op. 67. DIRECCIÓ James Gaffigan 

22 € 

13-09-20 Diumenge 19.30 h ORQUESTRA ADDA SIMFÒNICA - ENSEMS 

PROGRAMA Leonard Bernstein: Candide, overture / Voro García Fernán-

dez: Hijo de la luz y de la sombra, obra per a baríton i orquestra simfònica / 
Joaquín Rodrigo: A la busca del más allá / Igor Stravinski: Suite del ballet 
“L’ocell de foc” INTÈRPRETS José Antonio López, baríton. DIRECCIÓ Josep 
Vicent 

16 € 

23-10-20 Divendres 19.30 h ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 
PROGRAMA Richard Wagner: Idil·li de Sigfrido / Joaquín Rogrigo Concierto 
de Aranjuez SOLISTA Alí Arango (guanyador del concurs internacional de 
guitarra Francisco Tárrega 2018) / Ludwig van Beethoven: Simfonia núm. 4 
DIRECCIÓ Henrie Adams. COL·LABORA Fundación Dávalos-Fletcher 

16 € 

29-10-20 Dijous 19.30 h ORQUESTRA DE CAMBRA DE SANT PETESBURGO&DMYTRO CHONI 
PROGRAMA Edward Elgar: Serenata per a orquestra de cordes en mi menor, 
op. 20 / Frédéric Chopin: Concert per a piano núm. 2 en fa menor, Op. 21 
(arranjament per a piano i orquestra de cordes) Piotr Ilich Chaikovski: Sere-
nata per a cordes en do major, Op. 48. INTÈRPRETS Orquestra de Cambra de 
Sant Petersburg / Dmytro Choni, piano. DIRECCIÓ Juri Gilbo 

22 € 

03-11-20 Dimarts 19.30 h MISCHA MAISKY 
És reconegut i distingit per ser l’únic violoncel·lista del món que ha estudiat 
amb Mstislav Rostropóvitx i amb Gregor Piatigorski. Rostropóvitx va elogiar 
Mischa Maisky com "un dels talents més destacats de la generació de joves 
violoncel·listes. Les seues interpretacions combinen poesia i exquisida 
delicadesa amb gran temperament i tècnica brillant. PROGRAMA J. S. Bach 

22 € 

24-11-20 Dimarts 19.30 h ORKESTER NORD - PASSIÓ SEGONS SANT JOAN 
Orkester Nord, una de les orquestres més destacades de Trondheim (No-
ruega) reuneix un elenc estel·lar per a la seua producció en 2020 de la Pas-
sió segons Sant Joan, centrada en l’energia dramàtica de la que és, proba-
blement, la més gran obra mestra de Bach. DIRECCIÓ Martin Wåhlberg 
INTÈRPRETS Samuel Boden, tenor / Benoît Arnould, baix / Céline Scheen, 
soprano / Natalie Perez, mezzosoprano  

22 € 

27-11-20 Divendres 19.30 h DAVID MOLINER & RIOT ENSEMBLE-ESPAIS SENSORIALS DEL PATHOS 
David Moliner relata l'esdeveniment al voltant del pathos sensorial d'acord 
amb l'estètica de la seua pròpia visió expressiva. 
La força impulsora del concert és la percussió d’ell mateix, interludia 
l'esdeveniment mitjançant els seus IV solos, els quals ens mostren els 
nostres desitjos psicològics més orgàsmics, a manera de relació total amb 
Riot Ensemble. 
INTÈRPRETS David Moliner / Riot Ensemble  

16 € 

22-12-20 Dimarts 19.30 h ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA & COR DE LA GVA & ESCO-
LANIA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS 
Gustav Mahler: Simfonia núm. 3, en re menor INTÈRPRETS Karen Cargill, 
mezzosoprano / Cor de la Generalitat Valenciana / Escolania Mare de Déu 
dels Desemparats / Orquestra de la Comunitat Valenciana. DIRECCIÓ 
Gustavo Gimeno 

22 € 

30-12-20 Dimecres 19.30 h ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ & COR ORFEÓ VALENCIÀ 

PROGRAMA L.V. Beethoven: Simfonia núm. 9 “Coral”. INTÉRPRETS Belén Roig, 
soprano / Pilar Vázquez, contralt / Juan A. Sanabria, tenor / Josep Miquel Ra-

món, Baix. DIRECCIÓ Henrie Adams 

16 € 

Amb la col·laboració de la Societat Filharmònica de Castelló 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0183_iUVmbQWOSxIZvJsPEIRES6QQ:1595236750652&q=Edward+Elgar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrLK0wxVeIAs4uMLbTkspOt9HNLizOT9ZPzcwvyizNLMvPzrCDs1KJFrDyuKeWJRSkKrjnpiUU7WBkBQfkyaUoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiml-v-v9vqAhXiA2MBHcTdDlUQmxMoATAgegQICRAD


VENDA D’ABONAMENTS 
Venda d’abonaments del 25 al 28 d’agost a la taquilla de l’Auditori. 
El preu dels abonaments serà: 

• 80 € membres de la Societat Filharmònica de Castelló que van adquirir l’Abonament de d’hivern 2020. 

• 100 € 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) 

• 115 € resta d’abonats. 
ABONAMENT JOVE: 30 € per a menors de 30 anys, si presenten el DNI en la taquilla de l’Auditori. 
 
A causa de les mesures adoptades pel COVID-19 no es respectarà el seient habitual, tampoc als abonaments domiciliats. 
Preguem acudisquen al concert amb la suficient antelació perquè tot transcórrega correctament.  
Gràcies per la seua col·laboració i disculpen les molèsties. 
 
A partir del dia 1 de setembre podran comprar entrades soltes 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. 
L’IVC declina tota responsabilitat sobre els possibles canvis en els concerts i programes que figuren en aquesta informació. 

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 

VENTA DE ABONOS 
Venta de abonos del 25 al 28 de agosto, en la taquilla del Auditori. 
El precio de los abonos será: 

• 80 € Miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón que adquirieron el Abono de Invierno 2020. 

• 100 € 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). 

• 115 € Resto de abonados 
ABONO JOVE: 30 € para menores de 30 años, presentando el DNI en la taquilla del Auditori.  
 
Debido a las medidas adoptadas por el COVID-19 no se respetará el asiento habitual, tampoco en los abonos domiciliados. 
Rogamos acudan al concierto con la suficiente antelación para que todo transcurra correctamente.  
Gracias por su colaboración y disculpen las molestias. 
 
A partir del día 1 de septiembre podrán comprar entradas sueltas para todos los conciertos. 
HORARIO DE TAQUILLA 

• De martes a viernes: mañana de 9 a 14 horas. 

• Jueves: tarde de 17 a 19 horas (a partir de octubre) 

• 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. 
El IVC declina toda responsabilidad sobre los posibles cambios en los conciertos y programas contenidos en esta información. 
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 

C/ Matilde Salvador 2 – 12003 Castelló - Tel. 964 727 574 – Fax 964 727 555 


