
CATÀLEG 2021/22   CONCERTS DE CLÀSSICA
La música clàssica a l’abast de tothom





Aquesta publicació vol ser un crit d’un sector 
de la cultura, el de la música clàssica. 

Els temps han canviat, i l’Orquestra s’ha 
d’adaptar a les noves circumstàncies. Per pri-
mera vegada, la Simfònica Sant Cugat pre-
senta un catàleg de concerts que s’ofereixen 
a entitats i institucions, des d’Ajuntaments a 
Teatres, passant per Universitats, Instituts i 
també empreses. Volem tocar ! 

Hi trobareu concerts amb diferents forma-
cions, des d’un quartet de corda, un quintet 
de vent, orquestres de cambra, més o menys 
amplies fins a arribar a l’orquestra simfònica 
completa. Així podem oferir un ampli ventall 
de preus i adaptar-nos a les més diverses au-
diències. 

Els preus oferts poden comptar amb una im-
portant subvenció per part de la Generalitat i 
la Diputació mitjançant el Programa.Cat. 

Per més informació no dubteu en contactar 
amb nosaltres.

Simfònica Sant Cugat

Presentació





Concerts de música clàssica amb diferents 
formacions. Des d’un quartet de corda fins a 
la gran orquestra simfònica.

Les diferents formacions orquestrals es basen 
en els músics professionals de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat

Música de Cambra 
Formació de 4 a 8 músics

Orquestra de Cambra 
Formació de 14 a 24 músics
 
Orquestra Clàssica 
Formació de 30 a 38 músics 

Orquestra Simfònica 
Formació de més de 50 músics

Propostes

Concerts adherits al sistema d’ajuts Programa.Cat
La Fundació té exempció fiscal d’IVA



Música de Cambra
Formació de 4 a 8 músics 

Exemples:
 Quartet de corda
 Quintet de vent
 Septet de metall
 Octet de Schubert
 ...

Preus a partir de 1.200 €

En aquest apartat comptem amb diferents 
programes amb propostes que abasten estils 
musicals variats com la música clàssica, 
bandes sonores, música de swing. Es poden 
escollir concerts únics o en forma de “cicle 
de concerts” per oferir una programació 
atractiva i per crear nou públic.



Orquestra de Cambra 
Formació de 14 a 24 músics

Preus a partir de 3.500 €

Exemples: 
  Orquestra de Cambra & joves solistes
  Guitarra elèctrica & Orquestra
  Gran Orquestra de Corda
  ...

Una formació musical per poder interpretar 
obres més complexes. Música del segle 
XVIII amb Mozart com a protagonista i els 
grans compositors romàntics com Elgar, 
Grieg i Txaikovski. Concerts ideals per a 
promocionar joves músics amb talent i per 
fidelitzar el nostre públic.



Orquestra Clàssica
Formació de 30 a 38 músics 

Exemples:
 Beethoven i el seu temps
 Pere i el llop de Prokófiev
 Peter Pan de Howard
 ...

Preus a partir de 6.800 €

Un tipus d’orquestres que ja permeten abordar 
concerts clàssics amb solistes i concerts 
familiars amb contes musicals com Pere i el 
llop de S. Prokófiev i Peter Pan de J. N. Howard.  
Són obres de gran impacte, escrites per 
a orquestres amb més de 30 músics a 
l’escenari.
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Orquestra Simfònica
Formació de més de 50 músics 

Exemples:
 Valsos i danses
 Concert de Sant Jordi  
 Música de pel·lícules
 Obertures i àries d’Òpera  
 Gran concert simfònic 
 ...

Preus a partir de 10.000 €

Amb l’orquestra completa podem oferir 
propostes variades per aconseguir concerts 
espectaculars i inoblidables. “Valsos i danses”, 
“Concert de Sant Jordi”, “Música de pel·lícules”, 
“Obertures i àries d’òpera” i les grans obres de 
la història de la música. Concerts brillants i 
espectaculars que aporten glamur i qualitat 
a una bona programació.
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Patrocinadors principals

simfonica.cat
T. 935 893 193 · music@simfonica.cat Pà
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