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SEGUÍDENOS EN

O deseño dunha programación é a 
oportunidade para mostrar unha visión 
particular do mundo relatada através 
obras de estilos e autores distantes no 
tempo e espazo que, xuntas, ofrecen 
a oportunidade de asistir a lecturas 
únicas da música.

Con 36 anos de historia ás costas 
podemos falar de sensibilidade e 
tradición, unha materia prima coa que 
alimentar a búsqueda constante de 
novidade e coñecemento e da que 
extraer eccións atemporais que nos 
permiten seguir camiñando.  

Nesta tempada queremos poner a 
orella en historias da nosa historia para 
falar de pioneiros. Homes e mulleres, 
moitos deles anónimos, que sentaron 
as bases do que hoxe somos. Esta 
programación é unha homenaxe, a 
aqueles xigantes que nos preceden, 
aos nosos Mestres.

Co 2020 arrinca a tempada 20.1 
da Orquesta Clásica de Vigo baixo o 
título Miradas, nunha programación 
composta por tres concertos onde 
diversidade e complexidade, señas de 
identidade que definen o noso mundo, 
están presentes.  

Unha programación que busca, 
ante todo compartir música sinfónica 
co público e mostrar unha mirada 
aberta cargada de sensibilidade 
contemporánea.

Benvidas e benvidos un ano máis á 
vosa orquestra.

Grieg + Falla
14 de marzo • 20.30 h
Teatro Afundación

Mozart + Haydn
16 de abril • 20.30 h 
Teatro Afundación (Auditorio)

Elgar + Mendelssohn
16 de maio • 20.30 h
Teatro Afundación
 

Solistas
Berta Fresco (Piano)
Alba Barreiro (Arpa)
Marta Comesaña (Frauta) 
Guillermo Pastrana (Violoncello)
 

Director titular  
e artístico
Manuel Martínez Álvarez-Nava

COLABORADOR PRINCIPAL



Grieg + Falla
14 de marzo • 20.30 h
Teatro Afundación 
Entradas dende 5€ en Ataquilla.com

En marzo daremos comezo á tempada 
interpretando a música de dous 
autores que, a través de poemas 
sinfónicos e lecturas evocadoras da 
música, contribuíron como ninguén 
á conformación dos estilos nacionais 
nos seus respectivos países. Falamos 
Edward Grieg e Manuel de Falla.

Compositores que souberon 
empregar con éxito unha das materias 
primas máis poderosas: A tradición e o 
popular, é decir, a esencia dun pobo.

Neste concerto propoñemos a 
escoita conxunta destas dúas obras, 
o Concerto para piano e orquestra 
de E. Grieg e a suite do Sombreiro 
de tres picos, de Manuel de Falla. 
Dúas obras que toman elmentos dun 
substrato popular para falar de temas 
atemporais.

Un concerto que ofrecerá unha 
conexión sonora sorprendente entre 
a obra destes dous compositores de 
lugares tan distantes.

PROGRAMA
—  Egmont (Abertura), op. 84,  

de Ludwig van Beethoven  
(250 aniversario)

—  Tempestas, Ismael Amoedo Collazo 
(Estrea)*

—  Concerto para piano e orquestra en 
la menor, op. 16, de Edward Grieg 

—  Suite do Sombreiro de tres picos, 
Manuel de Falla 

SOLISTA
Berta Fresco

DIRIXE
Manuel Martínez Álvarez-Nava

* Obra gañadora do primeiro premio del 
concurso CreaClásica 2019

Mozart + Haydn
16 de abril • 20.30 h
Teatro Afundación (Auditorio) 
Entradas a 13€ en Ataquilla.com

A Orquesta Clásica de Vigo ten o 
seu orixe na formación osquestral do 
clasicismo, momento no que xurde a 
sinfonía e o repertorio orquestral inicia 
a senda que o levará ao momento 
presente.

Este concerto está baseado en dous 
compositores que compartiron tempo 
e espazo, ainda que fose en momentos 
distintos da súa carreira: J. Haydn, 
pai da sinfonía, e W. A. Mozart. Dous 
compositores que mostran influencias 
comúns, sendo exemplo de transmisión 
de coñecemento entre dúas xeracións.

Un concerto moi clásico que, sen 
dúbida, non vos deixará indiferente.

PROGRAMA
—  Preludio e Fuga, de Manuel María 

Veiga Lombardía (Estrea)*
—  Concerto para arpa e frauta en 

do maior,  K. 299, de Wolfgang 
Amadeus Mozart

—  Sinfonía n. 54 en sol maior, de 
Joseph Haydn  

SOLISTAS
Alba Barreiro (Arpa)  
e Marta Comesaña (Frauta)

DIRIXE
Manuel Martínez Álvarez-Nava

* Obra gañadora do terceiro premio no 
concurso CreaClásica 2019

Elgar + Mendelssohn  
16 de maio • 20.30 h
Teatro Afundación 
Entradas dende 5€ en Ataquilla.com

Rematamos a primeira metade 
da tempada cunha mirada a dous 
autores de xeracións e estilos distintas 
que beberon da mesma fonte: 
Leipzig. O centro panxermánico do 
coñecemento do século XIX que 
seguiu sorprendendo e encandilando a  
autores xa entrado o século XX.

Este concerto busca servir de 
homenaxe indirecta á figura de 
Beethoven. Tanto Mendelssohn como 
Elgar son autores que tiveron sempre 
en mente as sinfonías de Beethoven, 
autor do que se celebra este ano o 
250 aniversario do seu nacemento e 
queremos ter presente durante toda a 
tempada.

PROGRAMA
—  Fidelio (Abertura), op. 72,  

de Ludwig van Beethoven  
(250 aniversario)

—  Preludio da noite sulagada,  
de Carme Rodríguez (Estrea)*

—  Concerto para voloncello e 
orquestra, op. 85, de Edward Elgar

—  Sinfonía n. 4 en la maior, op. 90,  
de Felix Mendelssohn

SOLISTA
Guillermo Pastrana

DIRIXE
Manuel Martínez Álvarez-Nava

* Obra gañadora do segundo premio no 
concurso CreaClásica 2019
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ABÓNATE Á TEMPADA DE CONCERTOS 
DA ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO 
 
VANTAXES
1.  Terás dereito a asistir a tres 

concertos da Orquesta Clásica de 
Vigo.

2.  Poderás retirar as entradas antes 
que o resto.

3.  Poderás escoller a localidade que 
consideres. 

4.  Se prefires podes indicar 
a localidade que queres e 
bolqueámola para ti (solo para os 
abonados de 2019).

5.  Se non asistes algún dos tres 
concertos tempada 20.1 podes usar 
o abono para a tempada 20.2.

6.  Estás axudando a que o proxecto 
da Orquesta Clásica de Vigo sexa 
posible.

 
ONDE
1.  Na nosa web: 

www.orquestaclasica.com
2.  Librería Versus
3.  Discos LP
 

Abónate!

TIPO DE LOCALIDADE PREZO

Patio de butacas 18,00 €

Patio de butacas,
visibilidade reducida

17,00 €

Primer anfiteatro 15,00 €

Anfiteatro central 16,00 €

Primer anfiteatro,
visibilidade reducida

13,00 €

Segundo anfiteatro 12,00 €

Segundo anfiteatro,
visibilidade reducida

10,00 €

Tercer anfiteatro 7,00 €

Tercer anfiteatro
visibilidade reducida

5,00 €

Concertos  
no Teatro Afundación

TIPO DE LOCALIDADE PREZO

Xeral 13,00 €

Concerto no auditorio  
de Teatro Afundación

ÚLTIMA HORA PREZO

Xove ≤ 30 5,00 €

Descontos en taquilla
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TIPO PREZO

Xeral 40,00 €

< 30 20,00 €

Abono socio



aclásica

Entradas á venda en 

Entradas anticipadas en 
www.ataquilla.com, no teléfono 
902 504 500 ou no seguinte 
punto de venda: Sede Afundación 
Vigo, sita en Policarpo Sanz 26

Grieg + Falla
14 de marzo • 20.30 h
Teatro Afundación

Mozart + Haydn
16 de abril • 20.30 h 
Teatro Afundación (Auditorio)

Elgar + Mendelssohn
16 de maio • 20.30 h
Teatro Afundación


