Barcelona, 6 de juny del 2019
Benvolgudes, benvolguts,
Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per presentar-vos l’oferta
d’espectacles i activitats per als Centres Educatius adreçades als alumnes d’Educació
Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Conservatoris i Escoles de
música i dansa per al curs 2019-20.
Com veureu al llibret adjunt, aquest curs estrenarem dues noves produccions, El
monstre al laberint, una òpera participativa i coral de Jonathan Dove i La Barcarola,
una experiència musical i sensorial immersiva per als més petits.
A part dels clàssics en la nostra programació del Petit Liceu, com La petita Flauta
Màgica, Allegro Vivace i El músics de Bremen, també continuarem amb
produccions exitoses com, Mans a l’òpera, El jove barber de Sevilla i IT Dansa que
completen tota la temporada d’octubre a maig i integren totes les edats.
Enguany, volem destacar l’òpera El monstre al laberint, un ambiciós projecte de
plena actualitat, fet per joves i per a joves que ens connecta amb problemàtiques molt
actuals com la immigració o les persones refugiades.
Continuem amb l’oferiment d’assistir a Funcions d’Òpera i Dansa al Gran Teatre del
Liceu, amb unes condicions avantatjoses, dins de la programació estable de la
temporada 2019-20, especialment indicada per l‘alumnat d’Educació Secundària,
Batxillerat, Cicles formatius, Conservatoris i Escoles de música i dansa.
A partir del dimarts 25 de juny de 2019, a les 9 del matí, les escoles podreu
reservar directament els diferents espectacles del Liceu al PAE (Programa
d’Activitats Escolars) www.barcelona.cat/ccp.
Tot i això, penseu que l’aforament és limitat i que, per tant, com abans feu la reserva,
més garanties tindreu de no quedar-vos sense places.
Pel que fa a les activitats educatives, com cada any, també les podreu reservar
directament a través del PAE, en aquest cas a partir del dilluns 2 de setembre de
2019.
Per a qualsevol consulta, recordeu que ens teniu a la vostra disposició a
servei.educatiu@liceubarcelona.cat
IMPORTANT!!: com en les darreres temporades, EL SISTEMA D’ADJUDICACIÓ DE
LOCALITATS SERÀ MITJANÇANT RESERVA DIRECTA (sense sorteig)!!!

Cordialment,

Servei Educatiu

