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La XVII temporada estable 
de dansa del Centre 
Cultural Unnim obre amb 
el Víctor Ullate Ba-
llet-Comunidad de Madrid, 

que oferirà un programa dedicat a 
Beethoven. L’espectacle, dirigit per Víctor 
Ullate, tindrà lloc el proper diumenge, 17 
d’octubre, a les 6 de la tarda, a l’auditori 
Alfons Vallhonrat del centre cultural.
El programa d’aquest nou espectacle 
consta d’una primera part coreografiada 

pel seu director adjunt, Eduardo Lao, i 
una segona signada pel mateix Víctor 
Ullate, carregada de records personals.
TERRASSA
20% de descompte per anar a veure el 
ballet de Víctor Ullate al Centre Cultural 
Unnim (rambla d’Ègara, 340. Terrassa). 
Oferta vàlida fins al 17 d’octubre a les 
18 h.
Subscriptor Cal presentar la targeta de 
subscriptor a les taquilles. 
Preu sense descompte 45 !.

El ballet de Víctor Ullate, al 
Centre Cultural Unnim

Promoconcert:
The Glenn Miller Orchestra

La música que més triomfava 
a l’Amèrica dels anys 40 i 
50, la de les big bands i el 
jazz, farà vibrar el Palau de 
la Música amb The Original 

Glenn Miller Orchestra. Amb una àmplia 
trajectòria i infinitat d’actuacions, la forma-
ció duu per tot el món la música de Glenn 
Miller i el millor so del jazz. El repertori de 
l’orquestra inclou més de dos-cents temes, 
molts procedents de les partitures originals. 
BARCELONA 
20% de descompte per anar a veure The 

Glenn 
Miller Or-
chestra el 
diumen-
ge 7 de 
novem-
bre a les 
18 h, al 
Palau de la Música.
Subscriptor Cal comprar les entrades a tra-
vés de ServiCaixa* (www.servicaixa.com). 
*Comissió no inclosa. 
Preu sense descompte De 32 a 70 !.

Bebe, al Temporada Alta

Sis anys després del seu 
exitós debut, Bebe, la 
cantant i actriu extreme-
nya, torna als escenaris 
per presentar en directe 
les cançons del seu últim 

disc. Unes cançons cantades en primera 
persona carregades de sentiments, 
malenconia, desamor i sexe. 

GIRONA
15% de descompte per anar a veure 
Bebe a l’Auditori palau de congres-
sos de Girona (pg. de la Devesa, 35. 
Girona) el 15 d’octubre a les 21 h.
Subscriptor Cal comprar les entrades a 
través de ServiCaixa* (www.servicaixa.
com) *Comissió no inclosa. 
Preu sense descompte De 20 a 28 !.

15%

Opera a Cinesa: ‘Carmen’
Carmen és un veritable 
arquetip del gènere, d’una 
popularitat sense parió, 
objecte d’admiració de 
músics i artistes, i base d’un 

gran nombre d’adaptacions. Innovadora 
per la seva concepció, té la grandesa que li 
proporciona una història molt ben travada i 
l’extraordinària inventiva melòdica, harmò-
nica i instrumental de la seva música.   
L’enfrontament entre, d’una banda, la gitana 
que defensa amb passió el seu personal 
sentit de la llibertat, i de l’altra, la mentalitat 
possessiva i convencionalment masculina del 
soldat navarrès, desemboca en una tragèdia 
que depassa de molt el context argumental, 
que fàcilment l’hauria pogut fer caure en el 
tòpic d’una Andalusia de toreros i castanyo-
les. La nova posada en escena que dirigeix 
Calixto Bieito està basada en la creació que 
va presentar al Festival de Peralada.  

20%

20%

Promocon-
cert. 20% de 
descompte per 
a subscriptors 
a través de 
ServiCaixa*. Diu-
menge 24 d’oc-
tubre a les 18 h 
al Palau de la 
Música, Concierto 
de Aranjuez. Preu 
sense descomp-
te: de 22 a 49 !. 
*Comissió no inclosa.

preu
especial

Nau Ivanow 
(Hondures, 
28-30). Preu es-
pecial d’11 euros 
per a subscriptors 
per al concert 
Homenaje a Sa-
rasate el dia 23 
d’octubre a les 
19 h. Preu sense 
descompte: 15 !.

20%

20%

Ofertes subscriptors

www.suscriptoresdelavanguardia.com

Avantatges i ofertes per a subscriptors

Tot el que 
necessita la 
teva mascota 
ho trobaràs 
a Mascocard, 
el club de les 
mascotes ben 
cuidades

CINESA
Preu especial de 
14 euros presen-
tant la targeta 
de subscriptor 
per anar a veure 
l’òpera Carmen 
en directe. Oferta 
vàlida per al 13 
d’octubre a les 
20 h.
Subscriptor Cal 
presentar la targeta de subscriptor a les 
taquilles del cinema.
Lloc Consulteu els cinemes al lloc web 
www.suscriptoresdelavanguardia.es.
A més Menú especial per a subscriptors 
de La Vanguardia: per 4 euros, beguda 
de 50 cl + terrina de gelat de 150 grams 
(B&Js) o un Mikado.
Preu sense descompte 18 !.

Snake with surprise és un disc 
ple de vitalitat i bon swing 
que compta amb tots els 
elements d’un disc clàssic de 
jazz. La solidesa i saber fer de 

Geni Barry –que s’ha encarregat de la direcció 
musical– reforça el carisma de Daniel Cros 
–que ens descobreix en aquest disc una nova 
faceta com a crooner– per brindar-nos junts 
una exquisida sessió de jazz.    
BARCELONA
Sorteig de 50 CDs Snake with surprise, de 

Geni Barry i Daniel 
Cros.
Subscriptor Envieu 
SNAKE + espai + 
nom i cognom i 
número de subs-
criptor al 27722.* 
*Nvia Gestión de Datos info@nviasms.com. Núm. At. Client: 902 35 45 25. 

Preu: 1,42 ! (IVA inclòs). Des de mòbils d’empresa marqueu el 0 abans. 

(Vegeu condicions legals.) 

Els guanyadors Rebran un SMS de confirma-
ció a partir del 18/10.

CD de Geni Barry i Daniel Cros

sorteig




