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et convidem a enregistrar un vídeo teu  
tocant el piano, 

sigui quin sigui el teu nivell, 
edat i estil musical

————

digues què representa per tu 
tocar el piano

————

penja el vídeo al nostre canal youtube 
i diFon-lo per les xarxes socials 

#johitoco
————

dóna suport 
i diFon el nostre maniFest 

en Favor de la pràctica musical
————

guanya diversos premis i accedeix  
a exclusives “experiències maria canals” 

amb piano de cua
 

Amb el suport especial de Amb el mecenatge de

Col·laborador

Amb el suport de

www.mariacanals.cat

eT recoManeM…

la Festa del piano
El dia 28 de febrer, el Concurs Maria Canals col·locarà 

4 pianos de cua al Parc de la Ciutadella.  
Durant tot el matí, es faran tallers d’iniciació, es podran 

tocar els pianos i es programaran actuacions de pia-
nistes professionals com Alba Ventura, Ignasi Terraza, 

Albert Guinovart o Lluís Coloma. 
Serà el tret de sortida de la ruta del piano de cua del 

Maria Canals per parcs dels 10 districtes de Barcelona.

el maria canals porta cua  
al metro

Entre el 4 i el 18 de març, un piano de cua estarà a 
l’intercanviador de Diagonal a disposició de qualsevol 

persona que el vulgui tocar.

el passeig de gràcia porta cua
EL Concurs Maria Canals, amb el patrocini de la  

Fundació Jesús Serra i la col·laboració dels  
Amics del passeig de Gràcia, col·locarà el dia 5 de març 

durant tot el dia 10 pianos de cua repartits per tot el  
Passeig de Gràcia a disposició de qui els vulgui tocar.

el maria canals porta cua  
als equipaments culturals

Durant els dies del concurs, un piano de cua visitarà 
diversos equipaments culturals de la ciutat, entre els 

quals el MACBA, el Centre Cultural el Born,  
La Pedrera, El Palau Robert, El Gran Teatre del Liceu 

i el Palau de la Música Catalana.

pianos de cua  
a la teva disposició 



joves talents de tot el món  
al palau de la música

6 – 17 de març

les ProVes  
Del concUrs

primera prova  
80 recitals de 20 minuts  

Preludis i Fugues de Bach, Sonates de Beethoven  
i estudis romàntics

6 de març, 17h  /  7 de març, 10h i 17 h  /   
8 de març, 10h i 17h  /  9 de març, 10h

Petit Palau, 
5 euros per sessió

segona prova
18 recitals de 40 minuts

Les grans obres romàntiques, la música del S.XX  
i els compositors del present
10 i 11 de març, 10h i 17h 

Petit Palau, 
5 euros per sessió

semiFinal
6 recitals de 50 minuts

Recital lliure amb una obra espanyola obligada
13 de març, 10h i 17h
Petit Palau Petit Palau, 

10 euros per sessió

gran Final 
3 concerts per a piano i orquestra 

70.000 euros en premis i 
més de 30 concerts remunerats per tot el món

Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), 
17  de març, 20.30h 

Sala de Concerts, Palau de la Música Catalana,
de 10 a 35 euros

primera prova  
80 recitals de 20 

minuts  

Preludis i Fugues de Bach, 
Sonates de Beethoven  

i estudis romàntics
6 de març, 17h  /  7 de març, 

10h i 17 h  /   
8 de març, 10h i 17h  /  9 de 

març, 10h
Petit Palau, 5 euros per sessió

segona prova
18 recitals de 40 minuts

Les grans obres romàn-
tiques, la música del S.XX  

i els compositors del present
10 i 11 de març, 10h i 17h 

Petit Palau, 5 euros per sessió

semiFinal
6 recitals de 50 minuts

Recital lliure amb una obra 
espanyola obligada

13 de març, 10h i 17h
Petit Palau Petit Palau, 10 

euros per sessió

gran Final 
3 concerts per a piano 

i orquestra 

70.000 euros en premis i 
més de 30 concerts remu-

nerats per tot el món
Jove Orquestra Nacional de 

Catalunya (JONC), 
17  de març, 20.30h 

Sala de Concerts, Palau de 
la Música Catalana,

de 10 a 35 euros

pianos de cua a la teva disposició 
per tota la cuitat

26 de Febrer – 17 de març

el Maria canals  
PorTa cUa...

26 de Febrer, divendres
tot el dia

Piano de cua al FNAC
Plaça Catalunya 4

27 de Febrer, dissabte
10-19h

Piano de cua al MACBA
Plaça dels Àngels, 1

28 de Febrer, diumenge
10-15h

La Festa del Piano:  
4 Pianos al Parc de Ciutadella

Parc de la Ciutadella

2 de març, dimecres
9-20h

Piano de cua a la UPF.  
Campus de la Ciutadella

C/ Ramon Trias Fargas, 25-27

9-20h
Piano de cua  

“Centenari: Enric Granados”
Cruïila C.Enric Granados  

amb Av. Diagonal

3 de març, dijous
tot el dia

Piano de cua a  
Catalunya Ràdio

Av. Diagonal, 614

4 de març, divendres
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

11-21h
Marató de piano Plaça Reial              

Plaça Reial

5 de març, dissabte
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

11-20h
Piano de cua a  

Pedralbes Centre
Av. Diagonal, 609

11-20h
El Passeig de Gràcia porta cua

Passeig de Gràcia

6 de març, diumenge
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro 

11-20h
Piano de cua  

a la Plaça Pastrana
Horta-Guinardó, Plaça Pastrana

11-20h
Piano de cua al  

Born Centre Cultural 
Plaça Comercial, 12

7 de març, dilluns
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro 

11-20h
Piano de cua a La Pedrera

Provença, 261-265

8 de març, dimarts
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

11-20h
Piano de cua  

al Palau Robert 
Passeig de Gràcia, 107

9 de març, dimecres
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

10 de març, dijous
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro 

11-20h
Piano de cua al  

Gran Teatre del Liceu
Les Rambles, 51-59

11 de març, divendres
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

12 de març, dissabte
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

13 de març, diumenge
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

tot el dia
Piano de cua al 7 Portes 

Passeig Isabel II, 14

14 de març, dilluns
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

15 de març, dimarts
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

16 de març, dimecres
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

17 de març, dijous
tot el dia

Piano de cua al Metro
Intercanviador Diagonal Metro

10-18h
El Maria Canals porta cua  

al foyer del  
Palau de la Música

C/ Palau de la Música, 4-6

Emi Garcia-Ripoll
Subrayado

Emi Garcia-Ripoll
Resaltado

Emi Garcia-Ripoll
Rectángulo
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Emi Garcia-Ripoll Duran

De: Emi Garcia-Ripoll Duran
Enviat: jueves, 03 de marzo de 2016 9:10
Per a: Emi Garcia-Ripoll Duran
Tema: RV: Assaig 8-3-16 / Concert 15-3-16

 

Dimarts, 15-03-16 

Intercanviador de l’estació del Metro Diagonal   
Espai Mercè Sala 

Subsòl de Rbla. Catalunya/ Rosselló  
A les 19h, prova acústica  
A les 19.15h, concert 
 

PROGRAMA 
 

. Swing low, Josly  

. Moon river, Mancini 

. Goodnight swetheart 

. Que tinguem sort, Llach 

. Imagine, Beatles (noies) 

. Blue moon, Rodgers 

. Tonight, Bernstein  

. Al·leluia, Cohen 

. Dancing Queen, Abba 

. Que tinguem sort (Bis) 
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