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Benvolguts i benvolgudes, 

A la Fundació Studium Aureum ens vàrem veure obligats a suspendre la nostra activitat l'abril 
del 2020 i tot això motivat, com tots sabeu, per la pandèmia. Ara ha arribat el moment de 
reprendre aquesta activitat i, en concret, la nostra temporada de concerts. 

Amb no pocs esforços i amb moltes ganes de tornar a fer música, us presentam la nova 
temporada 2021-22. Aquesta coincidirà amb els quaranta anys d'existència de Studium i 
també amb el concert número 100 de temporada, el qual havia de coincidir amb el programat 
dedicat a Beethoven el 2020 i que, com sabeu, es va haver de suspendre. Aquestes són xifres 
eloqüents del nostre tarannà com a entitat cultural i de progrés social. Un llarg camí del qual 
els nostres patrocinadors, abonats i públic en general en són part i, a més, testimoni viu 
"d'una manera d'entendre la música". 

A partir d'aquesta temporada els concerts els farem els diumenges a les 19.30. Us anunciam 
també que el concert que havíem programat dedicat a Beethoven tindrà lloc el diumenge, 29 
de maig de 2022, a les 19.30 a l'auditori del Conservatori. Aquest concert serà gratuït per a 
tots aquells abonats que no el varen poder gaudir en el seu moment i de pagament per al 
públic en general. 

Esperam que les mateixes forces i il·lusions que ens mouen a nosaltres a emprendre aquest 
repte, també us impulsin a vosaltres a seguir-nos i estar al nostre costat. 

Sempre agraïts!

Es#mados	y	es#madas,	

En	la	Fundación	Studium	Aureum	nos	vimos	obligados	a	suspender	nuestra	ac#vidad	en	abril	de	
2020,	todo	ello	mo#vado,	como	bien	sabéis,	por	la	pandemia.	Ahora	ha	llegado	el	momento	de	
retomar	esta	ac#vidad	y,	en	concreto,	nuestra	temporada	de	conciertos.	

Con	no	pocos	esfuerzos	y	con	muchas	ganas	de	volver	a	hacer	música,	os	presentamos	la	nueva	
temporada	2021-22.	Esta	coincidirá	con	los	cuarenta	años	de	existencia	de	Studium	y	también	con	
el	concierto	número	100	de	temporada,	el	cual	tenía	que	coincidir	con	el	programado	dedicado	a	
Beethoven	en	2020	y	que,	como	sabéis,	se	tuvo	que	suspender.	Estas	son	cifras	elocuentes	de	
nuestro	talante	como	en#dad	cultural	y	de	progreso	social.	Un	largo	camino	del	que	nuestros	
patrocinadores,	abonados	y	público	en	general	son	parte	y,	además,	tes#monio	vivo	"de	una	
manera	de	entender	la	música".	

A	par#r	de	esta	temporada,	los	conciertos	los	haremos	los	domingos	a	las	19.30.	Os	anunciamos	
también	que	el	concierto	que	habíamos	programado	dedicado	a	Beethoven	tendrá	lugar	el	
domingo,	29	de	mayo	de	2022,	a	las	19.30	en	el	auditorio	del	Conservatorio.	Este	concierto	será	
gratuito	para	todos	aquellos	abonados	que	no	lo	pudieron	disfrutar	en	su	momento	y	de	pago	para	
el	público	en	general.	

Esperamos	que	las	mismas	fuerzas	e	ilusiones	que	nos	mueven	a	nosotros	a	emprender	este	reto,	
también	os	impulsen	a	vosotros	a	seguirnos	y	estar	a	nuestro	lado.	

¡Siempre	agradecidos!	
Fundación	Studium	Aureum

Benvolguts	i	benvolgudes,		

A	la	Fundació	Studium	Aureum	ens	vàrem	veure	obligats	a	suspendre	la	nostra	ac#vitat	l'abril	del	
2020	i	tot	això	mo#vat,	com	tots	sabeu,	per	la	pandèmia.		Ara	ha	arribat	el	moment	de	reprendre	
aquesta	ac#vitat	i,	en	concret,	la	nostra	temporada	de	concerts.		

Amb	no	pocs	esforços	i	amb	moltes	ganes	de	tornar	a	fer	música,	us	presentam	la	nova	temporada	
2021-22.	Aquesta	coincidirà	amb	els	quaranta	anys	d'existència	de	Studium	i	també	amb	el	
concert	número	100	de	temporada,	el	qual	havia	de	coincidir	amb	el	programat	dedicat	a	
Beethoven	el	2020	i	que,	com	sabeu,	es	va	haver	de	suspendre.		Aquestes	són	xifres	eloqüents	del	
nostre	tarannà	com	a	en#tat	cultural	i	de	progrés	social.	Un	llarg	camí	del	qual	els	nostres	
patrocinadors,	abonats	i	públic	en	general	en	són	part	i,	a	més,	tes#moni	viu	"d'una	manera	
d'entendre	la	música".		

A	par#r	d'aquesta	temporada	els	concerts	els	farem	els	diumenges	a	les	19.30.	Us	anunciam	
també	que	el	concert	que	havíem	programat	dedicat	a	Beethoven	#ndrà	lloc	el	diumenge,	29	de	
maig	de	2022,	a	les	19.30	a	l'auditori	del	Conservatori.		Aquest	concert	serà	gratuït	per	a	tots	
aquells	abonats	que	no	el	varen	poder	gaudir	en	el	seu	moment	i	de	pagament	per	al	públic	en	
general.		

Esperam	que	les	mateixes	forces	i	il·lusions	que	ens	mouen	a	nosaltres	a	emprendre	aquest	repte,	
també	us	impulsin	a	vosaltres	a	seguir-nos	i	estar	al	nostre	costat.		

Sempre	agraïts!	
Fundació	Studium	Aureum



1
Diumenge,	31	d’octubre	
Auditori	del	conservatori 19:30

G.	F.	Haendel	

Dixit	Dominus	/	Concerto	grosso	op.	6,	n.	5

2
Diumenge,	21	de	novembre	
Auditori	del	conservatori 19:30

Bricen	/	Finzi	/	Warlock	/	Holst	

Música	per	a	orquestra	de	cordes

3
Diumenge,	19	de	desembre	

A	determinar
M.	A.	Charpen#er	

In	na#vitatem	Domini	H	416	/	Magnificat	H	78

4 Diumenge,	23	de	gener	
Auditori	del	conservatori

19:30

Ch.	Gounod	/	G.	Fauré	/	F.	Mompou	/		

X.	Montsalvatge	/	M.	Oltra	

Obres	per	a	cor	i	piano

5 Diumenge,	20	de	febrer	
Auditori	del	conservatori

19:30
C.	Monteverdi		/	Grandi	/	Lon	

Tresors	del	barroc

6 Diumenge,	20	de	març	
Auditori	del	conservatori

19:30
M.	Pons	

Cantata	“Thálamos”	estrena	absoluta

7
Diumenge,	8	de	maig		

Auditori	del	conservatori 19:30
W.	A.	Mozart	

Requiem	KV	626

Preus	abonament	temporada		2021	/	2022

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	par#r	de	la	quota	bàsica voluntària

Amics	patrocinadors	a	par#r	de 500		€

Patrocinadors	a	par#r	de 1.000	€

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

2021

2022

Preus	entrades		2021	/	2022 Platea Lateral

Tots	els	concerts	estudiants	i	menors	de	16	anys 10	€ 5	€

Concerts		1-2-3-6 25	€ 20	€

Concerts		4-5 20	€ 15	€

Concert		7 30	€ 25	€



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		
• poder	d’assisMr	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	acMvitats	de	la	fundació	

Com	renovar	els	abonaments	o	fer-se	Amic	d’Studium?	

Només	has	d’emplenar	el	formulari	que	trobaràs	a	la	nostra	web:		
fundaciostudiumaureum.cat	

i	
fer	l’ingrés	corresponent,	indicant	els	noms	dels	abonats,	al	número	de	compte:	

ES04	2100	9019	0202	0021	1708	
una	vegada	rebut	l’ingrés	rebràs	la	confirmació	i	els	teus	carnets	al	teu	email.

¿Qué	significa	ser	Amigo	de	Studium?	

Ser	Amigo	de	Studium	significa	disfrutar	de	una	relación	con	nuestra	agrupación	que	te	
permiMrá:	

• entrada	y	programa	de	mano	gratuito	en	todos	los	conciertos	de	temporada		
• disponer	del	mismo	asiento	numerado	en	los	conciertos	
• poder	asisMr	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	acMvidades	de	la	fundación	

¿Cómo	renovar	los	abonos	o	hacerse	amigo	de	Studium?	

Solo	#enes	que	rellenar	tus	datos	en	el	formulario	que	encontrarás	en	nuestra	web:	
fundaciostudiumaureum.cat	

y	
hacer	el	ingreso	correspondiente	(indicando	el	nombre	de	los	abonados)	al	número	de	

cuenta:	

ES04	2100	9019	0202	0021	1708	
una	vez	recibido	el	ingreso	recibirás	la	confirmación	y	tus	carnets	en	tu	email.


