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Benvolguts amics:
Enguany arribarem a la ﬁta dels 100 concerts de temporada, sens dubte és una xifra respectable i que ens alegra
poder comparGr amb tots els nostres seguidors, alguns d'ells ens han acompanyat des d'aquell primer concert a
l'església de les Caputxines a la temporada 2007-2008.
Formam part d'una família musical i cultural que compta, afortunadament, amb un rellevant suport de la societat civil
mallorquina, la qual, des de fa temps, ens convida a caminar cap endavant.
Tot i que el gros de la Fundació (cantaires, suport logísGc, secretariat, taquilla, etc.) no té cap remuneració econòmica,
els ingressos ordinaris (abonaments i entrades) són sempre insuﬁcients per a fer front a les despeses dels concerts.
Aquestes van des del lloguer de la sala de concerts i del piano, l'adquisició i lloguer de parGtures, programes de mà, la
contractació de solistes, músics, els desplaçaments i els allotjaments, els drets d'autor, la publicitat, el local d’assajos...
És per això que vàrem crear la temporada passada la ﬁgura d'"Amic-patrocinador" per aquells amics que vulguin
col·laborar en el ﬁnançament de la nostra enGtat. El funcionament és a l'hora d'abonar-se o renovar l'abonament a
parGr de la quota bàsica, cadascú pot incrementar-la a la seva conveniència i desig.
D'aquesta manera l'organigrama del nostre ﬁnançament és següent:
Patrocinadors: donacions, ﬁnançament de concerts, enGtats patrocinadores...
Amics patrocinadors: amics d'Studium que incrementen voluntàriament la seva quota.
Amics d'Studium: abonats.
Volem fer menció especial als amics que, any rere any, han fet donacions signiﬁcaGves que han permès poder dur a
terme la nostra tasca. Sense ells no hauríem pogut arribar on som. A tots, el nostre més sincer agraïment.
Sabem que els nostres abonats són la nostra millor publicitat. Per aquest moGu, volem aproﬁtar per dir-vos que igual
que la passada, aquesta nova temporada cada amic d'Studium podrà convidar a una persona als nostres concerts. Per
acollir-vos a aquesta possibilitat només caldrà enviar un mail a la Fundació una setmana abans del concert.
Sempre agraïts.
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Apreciados amigos:
Esta nueva temporada llegaremos al concierto numero 100 de temporada, esta es sin duda una cifra respetable y que
nos alegra poder comparGrla con todos nuestros seguidores, algunos de ellos ya estaban en el primer concierto en la
iglesia de las Capuchinas la temporada 2007-08.
Formamos parte de una familia musical y cultural que cuenta, afortunadamente, con un relevante apoyo de la
sociedad civil mallorquina, la cual, desde hace Gempo, nos invita a caminar hacia delante.
A pesar de que el grueso de la Fundación (coristas, logísGca, secretariado, taquilla, etc.) no Genen remuneración
económica, los ingresos ordinarios (abonados y entradas) son siempre insuﬁcientes para afrontar los gastos de los
conciertos. Estos gastos van desde el alquiler de la sala de conciertos y el piano, adquisición y alquiler de parGturas,
programas de mano, contratación de solistas, desplazamientos y alojamiento, derechos de autor, publicidad, local de
ensayos...
Por esta razón que creamos la temporada anterior la ﬁgura de "Amigo-patrocinador" para aquellos amigos que
quieran colaborar en la ﬁnanciación de nuestra enGdad. El funcionamiento es que, a la hora de abonarse o renovar el
abono a parGr de la cuota básica, cada uno podrá incrementarla a su conveniencia y deseo.
De esta manera el organigrama de nuestra ﬁnanciación quedaría de la siguiente manera:
• Patrocinadores: donaciones, ﬁnanciación de conciertos, enGdades patrocinadoras ...
• Amigos patrocinadores: amigos de Studium que incrementan voluntariamente su cuota.
Amigos de Studium: abonados.
Queremos hacer mención especial a los amigos que, año tras año, han hecho donaciones signiﬁcaGvas que han
permiGdo poder llevar a cabo nuestra tarea. Sin ellos no hubiéramos podido llegar donde estamos. A todos, nuestro
más sincero agradecimiento.
Sabemos que nuestros abonados son nuestra mejor publicidad. Por este moGvo, queremos aprovechar para deciros
que esta nueva temporada cada amigo de Studium podrá invitar a una persona a nuestros conciertos. Para acogerse a
esta posibilidad solo será necesario enviar un mail a la Fundación una semana antes del concierto.
Siempre agradecidos.
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2019
1

Dilluns, 14 d’octubre
Auditori del Conservatori

20:30

2

Dilluns, 25 de novembre
Auditori del Conservatori

20:30

3

Dilluns, 23 de desembre
Església de Sant Jaume

20:00

“Antonio Vivaldi” amb instruments d’època
Les Quatre Estacions / Concert per a Llaüt

“La mísGca del segle XXI” III
Arvo Pärt

“Nadal amb Studium”

amb instruments d’època

Praetorius / Pachelbel / Nadales/ Sibil·la

2020
4

Divendres, 17 de gener
Auditori del Conservatori

20:30

5

Dilluns, 10 de febrer
Auditori del Conservatori

20:30

6

Dilluns, 9 de març
Auditori del Conservatori

20:30

7

Dissabte, 25 d’abril
Auditori del Conservatori

19:30

8

Dilluns, 11 de maig
Auditori del Conservatori

“La llum de les cantates”

20:30

amb instruments d’època

J. S. Bach BWV 131-156-166-22

“Viena, del Classicisme al RomanGcisme”
F. J. Haydn / L. v. Beethoven / F. Schubert

“Passió Barroca”

amb instruments d’època

G. B. Pergolesi / Stabat Mater

“Perles infreqüents del repertori” II
Mahler / Barber / Brixen

Concert de temporada núm. 100
”Ludwig van Beethoven” 250 anys del naixement
Missa en Do M op. 86 / Fantasia coral op. 80

La Fundació es reserva el dret d’alterar el contingut dels programes per causes de força major

Preus abonament temporada 2019 / 2020
Amics d’Studium Individual

125 €

Amics d’Studium familiar (2 persones)

240 €

Amics d’Studium familiar (3 persones)

350 €

Amics d’Studium increment lliure a parGr de la quota bàsica
Amics patrocinadors a parGr de
Patrocinadors a parGr de

500 €
1.000 €

Què signiﬁca ser Amic d’Studium?
Ser Amic d’Studium signiﬁca gaudir d’una relació amb la nostra fundació que et permetrà:
• entrada i programa de mà gratuït a tots els concerts de temporada
• disposar del mateix seient numerat a tots els concerts a l’auditori del conservatori
• poder d’assisGr a les explicacions i comentaris sobre el treball que es realitza i les obres que
s’interpreten abans de cada concert
• estar informat de tots els concerts i acGvitats de la fundació

Com fer-se Amic d’Studium?
Només has d’emplenar i enviar el formulari per “fer-se amic” de la nostra pàgina web:
www.fundaciostudiumaureum.cat i fer l’ingrés corresponent al número de compte:

ES04 2100 9019 0202 0021 1708
Un cop rebut l’ingrés t’avisarem i així podràs reGrar el teu abonament a la taquilla el dia del
primer concert de temporada o dies abans, a parGr de les 19.30 al nostre local en horaris
concertats. Per a qualsevol dubte contacte amb nosaltres a:
info@fundaciostudiumaureum.cat

¿Qué signiﬁca ser Amigo de Studium?
Ser Amigo de Studium signiﬁca disfrutar de una relación con nuestra agrupación que te
permiGrá:
• entrada y programa de mano gratuito en todos los conciertos de temporada
• disponer del mismo asiento numerado en los conciertos en el auditorio del conservatorio
• poder asisGr a las explicaciones y comentarios sobre el trabajo que se realiza y las obras
que se interpretan antes de los conciertos
• estar informado de todos los conciertos y acGvidades de la fundación

¿Cómo hacerse amigo de Studium?
Solo has de rellenar y enviar el formulario “hacerse amigo de Studium” de nuestra página
web: www.fundaciostudiumaureum.cat y realizar el ingreso correspondiente al numero de
cuenta:

ES04 2100 9019 0202 0021 1708
Una vez recibido el ingreso te avisaremos y así podrás reGrar tu abono en la taquilla el primer
concierto de temporada o días antes a parGr de las 19.30 en nuestro local en horarios
concertados. Para cualquier duda contacta con nosotros en:
info@fundaciostudiumaureum.cat

