Jazz Bodas de Fígaro | 1

Jazz Bodas de Fígaro
Información: 07 febrer 2019 al 10 febrer 2019 | Teatre Victoria
Ciclos Formativos:

JAZZ BODAS DE FIGARO és –el títol no enganya– una versió jazzística de l’obra de Mozart
en la qual els cantants interpreten les seves àries a la manera tradicional però
l’acompanyament és a càrrec d’un trio de jazz que, conservant els tempos originals,
reinventa la partitura amb uns arranjaments tan insòlits com enlluernadors.
PACO MIR s’encarrega de l’adaptació i direcció escènica i JAUME VILASECA fa el mateix
amb la part musical.
PACO MIR, amb la seva versió d’ EL BARBER DE SEVILLA, va anar el introductor de les
versions infantils d’òpera que després ha popularitzat el Liceu amb les seves campanyes
escolars. Des de fa anys treballa el repertori líric on destaca el seu treball en el Teatre de la
Zarzuela de Madrid i en el Festival de l’ESCORIAL, on ha estrenat CANDIDE de Bernstein i
l’OPERA DE LES QUATRE NOTES de Tom Johnson.
JAUME VILASECA és professor, compositor i arranjador. Té el seu propi trio de Jazz amb el
qual ha gravat multitud de discos. La seva carrera internacional no deixa d’augmentar any
rere any.
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Pots descarregar el dossier de l’espectacle AQUÍ.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

+ 10 persones (20%)

Grups escolars

Platea A

29€

23,20€

15€

Platea B

25€

20€

15€

Reservar grup
I una entrada de regal cada 20 entrades reservades!
*Càrrec de 0,5€ en concepte de despesa de gestió
Reservar grup

Dl

Dt

Dc

Dj

HORARIS

20:30h

Durada
90 min.
Durada
90 min.

Dv

Ds

Dg

20:30h

21:00h

19:00h

Tots els públics

Tots els públics
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