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The Mississippi 
Mass Choir 
porta el seu 
gospel a BCN
Demà tindrà lloc al Palau de la Mú-
sica un concert de gospel a càrrec 
de The Mississippi Mass Choir. Els 
socis del TR3SC poden comprar 
les entrades amb un 50% de des-
compte sobre el preu normal.
 The Mississippi Mass Choir és 
un dels cors de gospel més presti-
giosos del panorama internacio-
nal. Des de la seva creació el 1998 
ha recollit un gran nombre de 
premis per la seva contribució al 
gènere gospel i ha fet gires pels Es-
tats Units, Europa, el Japó i l’Amè-
rica Llatina.
 El fundador d’aquest exitós 
cor va ser Frank Williams, mem-
bre dels Jackson Southernaires i 
executiu de la divisió de gospel 
de Malaco Records. Els directors 
musicals de The Mississippi Mass 
Choir són Jerry Smith i David R. 
Curry.
 Entre les fites més impor-
tants aconseguides per aquesta 
formació destaca l’obtenció del 
Grammy al Millor Cor de Gospel 
el 1997. A més a més, el seu pri-
mer àlbum va trigar només cinc 
setmanes a situar-se al número 
u de la llista de música gospel 
de Billboard. Amb el seu èxit al 
voltant del món, The Mississip-
pi Mass Choir ha obert portes a 
altres grups, cors i solistes emer-
gents de Mississipí.

33 The Mississippi Mass Choir.

Proposta: entrades per a l’actuació 
de The Mississippi Mass Choir.
Preu: 50% de descompte per als 
socis del TR3SC.
Data: demà dijous, a les nou del ves-
pre.
Espai: Palau de la Música (c/ Palau 
de la Música, 4-6, de Barcelona).
Forma de participació: trucant 
al telèfon 902.10.12.12 (Tel-En-
trada) o entrant a la pàgina web 
www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

33 El tenor Josep Carreras.

EL PERIÓDICO

Proposta: entrades per al concert de 
Nadal amb Josep Carreras, Sabina Puér-
tolas i l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Preu: 25% de descompte per a socis.
Data: dimarts 21, a les 20.30 hores.

COMPRA D’ENTRADES

Concert de Nadal de  
Josep Carreras al Palau 
Els socis disposen de descompte per a l’actuació extraordinària

El Palau de la Música acollirà, el di-
marts 21 de desembre, un concert 
extraordinari de Nadal. Hi partici-
paran el tenor Josep Carreras, la so-
prano Sabina Puértolas i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV). Dirigi-
rà el concert el barceloní David Gi-
ménez, nebot de Carreras, que ha 
dirigit més de 200 orquestres a tot 
el món. 
 El concert extraordinari de Nadal 
forma part de la programació Palau 
100-Simfònic, en el marc de la tem-
porada 2010-2011 del Palau de la Mú-
sica Catalana. El programa del con-
cert inclou la interpretació de peces 
com per exemple Adeste Fideles, I’ll 
be home for Christmas, de Gannon; 
Ay, para Navidad, de Villar; L’Arle-
sienne Suite. Intermezzo, de Bizet; 
Exultate Jubilate. Alellujah, de Mo-
zart, i Mille Cherubini in Coro, de 
Schubert, i altres peces de Strauss, 
Edvard Grieg, Franz Léhar  i altres 
compositors.
 El concert començarà el dimarts 
a les 20.30 hores i el preu de les en-
trades, que ja estan a la venda, oscil-
la entre els 20 i els 150 euros, depe-
nent de la ubicació a la sala. Els socis 
del TR3SC disposen d’un avantatge 
exclusiu al comprar les entrades per 
al concert de Nadal, i es poden bene-
ficiar d’un 25% de descompte en les 
seves localitats en cas que les adqui-
reixin a les taquilles del Palau de la 
Música.

Espai: Palau de la Música Catalana (c/ Pa-
lau de la Música, 4-6, de Barcelona).
Forma de participació: els socis poden 
comprar les entrades amb descompte a 
les taquilles del Palau de la Música.

espais

33 Galetes nadalenques.

MUSEU DE LA XOCOLATA
TALLER DE GALETES DE NADAL
El Museu de la Xocolata organitza, des 
de dilluns fins al 7 de gener, tallers de 
galetes nadalenques. L’activitat està 
pensada per a grans i petits.
MUSEU DE LA XOCOLATA. Plaça Pons I 
Clerch, de Barcelona.
30% de descompte per als socis els di-
es 20, 22, 23, 24, 27, 29 30 i 31 de de-
sembre, i 3, 5 i 7 de gener, a les 11 h per 
a nens i a les 16.30 h per a famílies.
Reserva al 932.687.878.

Per fer-vos socis del TR3SC o 
sol·licitar més informació sobre les 
ofertes podeu trucar al 902.33.90.33 
o entrar a la web www.tresc.cat

MÚSICA FOLK 
FOLCKINCATS, A VILAFRANCA
Folckincats actuaran dissabte (19 h) a 
Vilafranca del Penedès. El grup, format el 
2007, presentarà el seu disc de nom ho-
mònim, que va rebre el premi de la Crí-
tica a Millor Disc de Folk 2009. Folckin-
cats proposen una fusió de diferents es-
tils amb el protagonisme de contrabaix, 
guitarra, violí i saxo.
AUDITORI MUNICIPAL DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS. Avinguda Catalunya, 15. 
50% de descompte per als socis.
Compra a Tel-Entrada, 902.10.12.12 o a 
la web www.telentrada.com.

33 El grup Folckincats.

concerts

33 Tres actors de la companyia El Pont Flotant, a ‘Com a pedres’.

DESCOMPTE EXCLUSIU

La Beckett 
estrena ‘Com 
a pedres’
La Sala Beckett de Barcelona presen-
tarà aquesta nit l’obra Com a pedres, 
un muntatge de la companyia va-
lenciana El Pont Flotant. L’obra es 
representarà tres únics dies a la sa-
la barcelonina, i els socis del TR3SC 
poden comprar les entrades per a 
qualsevol de les funcions per només 
10 euros.
 Com a pedres, de Jesús Muñoz, 
Joan Collado i Pau Pons, proposa una 
reflexió sobre la memòria i el pas del 
temps. Al llarg de l’obra, el món re-
al es barreja amb el fictici. El mun-
tatge és una bona mostra del treball 
realitzat per la companyia des de la 
seva creació el 2000. Les obres d’El 
Pont Flotant resulten d’un treball de 
creació col·lectiva que tenen com a 

Proposta: localitats per a l’obra Com 
a pedres.
Preu: 10 euros cada una per a socis.
Data: aquesta nit, demà dijous i diven-
dres, a les 22 hores.
Espai: Sala Beckett (c/ Alegre de Dalt, 
55, de Barcelona).
Forma de participació: trucant al te-
lèfon 902.10.12.12 o entrant a la pàgina 
web www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES
objectiu investigar noves formes de 
comunicació i expressions teatrals 
contemporànies.
 Com a pedres és la primera de les 
dues obres que la companyia presen-
tarà a la Beckett aquesta setmana, ja 
que dissabte i diumenge es represen-
tarà Exercicis d’amor. Aquest mun-
tatge va estar nominat al millor es-
pectacle als XIX Premis de les Arts Es-
cèniques de València.
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