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Visita guiada El Liceu
Información: 01 gener 2018 al 31 maig 2019 | Gran Teatre del Liceu
Ciclos Formativos:

3 MODALITATS:
VISITA GUIADA
La visita comença a al Vestíbul Històric, un espai renaixentista d’estil de notable elegància.
Segueix per la Sala de Concerts, una replica exacta de la impressionant sala original en
forma de ferradura dissenyada per l’arquitecte Miquel Garriga i Roca l’any 1.847. Amb prop
de 2.300 places acull la temporada permanent d’òpera, concerts, recitals i dansa. El
següent punt de visita és el Saló dels Miralls, que durant molts anys ha estat punt de
reunió de la burgesia catalana i que actualment realitza moltes més activitats i acull
públics de tots els perfils i condicions. L’última parada és el Foyer, un espai
multidisciplinari ubicat sota la platea, amb les mateixes dimensions que aquesta, on tenen
cabuda 400 persones assegudes i 1.000 persones de peu. Actualment al Foyer es porta a
terme una introducció prèvia a l’òpera de cada funció.
VISITA BACKSTAGE
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Coneixeràs les àrees privades i secretes del Teatre acompanyat per un guia especialitzat.
L’escenari, l’àrea més gran de tot el conjunt, és el nucli al voltant del qual s’organitza tot
l’edifici . Està preparat per acollir representacions d’òpera, dansa, recitals i concerts
simfònics. El seu fossat acull l’activitat de l’Orquestra Simfònica del Liceu, que juntament
amb el Cor del Liceu, constitueixen els cossos artístics estables del Teatre. En un nivell
inferior i amb una profunditat de 16 metres, la caixa escènica permet emmagatzemar i
muntar les produccions. En aquest nivell es poden veure les plataformes mòbils que
permeten desplaçar mecànicament grans escenografies i tenir en cartell simultàniament
diferents espectacles. La visita inclou també un recorregut per camerinos i sales d’assaig,
entre d’altres espais. És l’autèntic cor del Liceu i la millor manera d’ aproximar-se al
fascinant món de l’òpera.
VISITA PRESTIGE + CERCLE DEL LICEU
També t’oferim aquesta combinació especial i exclusiva en què veuràs el bo, millor i més
privat del Liceu.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals Descomptes de grups
- 20 persones De 20 a 25 persones

Visita guiada

9€

7€

Visita Backstage (màx. 20 pax) 1, 15, 21 i 22
d'abril // 6 i 27 de maig a les 11h

24€

18€

Visita Prestige + Cercle

16€

12€
Reservar grup

Reservar grup
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HORARIS

HORARIS ESPECIALS

A concertar - segons programació
Durada
45 min.

tots els públics
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