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Olesa de Montserrat, desembre del 2019 

 

L’Escolania de Montserrat actua divendres a La Passió d’Olesa 

amb un concert molt nadalenc 
 

El 20 de desembre, a les 20.45h. Entrades anticipades per al concert a la venda 

 

Aquest divendres, 20 de desembre, la Passió d’Olesa acull un concert de luxe per obrir les 

celebracions de les festes de Nadal. L’Escolania de Montserrat serà la protagonista d’aquesta cita 

imprescindible el divendres 20 de desembre (20.45h), en un concert on interpretarà un repertori 

molt nadalenc. 

Aquest concert suposarà el retorn del cor montserratí al Teatre de La Passió d’Olesa, on ja va actuar 

ara fa gairebé dues dècades. Una proposta musical de primer nivell que La Passió d’Olesa posa en 

escena per a la programació cultural a l’entorn de les festes de Nadal. 

Les entrades anticipades per a l’actuació de l’Escolania són a la venda a través del web 

www.lapassio.cat i a la Secretaria de La Passió d’Olesa (C/Anselm Clavé, 109 – 93.778.10.09). El preu 

de l’entrada general anticipada és de 18 euros. El dia del concert, el preu serà de 20 euros. 

 

La venedora de llumins, un conte d’Andersen per al 28 de desembre 

L’Escolania de Montserrat no serà l’única protagonista d’aquest mes de desembre a La Passió 

d’Olesa. En el marc del cicle de concerts ‘Colors de veu’, el 28 de desembre es podrà gaudir d’una 

adaptació del conte ‘La venedora de llumins’, de Hans Christian Andersen, de la mà de les olesanes 

Projecte XV. 

A ‘La venedora de llumins’, una nena intenta sobreviure a la cruesa de la nit venent aquests petits 

objectes pel carrer. Reflexions, somnis, anhels i desitjos formen aquesta adaptació del conte 

d’Andersen. La subtilesa de les veus i els moviments de Projecte XV s’uniran a una música 

emocionant i delicada i una posada en escena sorprenent.  

De l’espectacle de Projecte XV se’n faran dues sessions, d’aforament limitat. La primera a les 18 i la 

segona, a les 21h. Les entrades anticipades es poden trobar a Secretaria de La Passió d’Olesa. Preu 

entrada general anticipada: 10 euros (el mateix dia de l'espectacle, 12 euros). 

 

Si necessiteu informació addicional o fer peticions d'entrevistes, no dubteu a posar-vos en contacte 

amb nosaltres a comunicacio@lapassio.cat o bé als telèfons 678 41 67 94 / 647 03 68 77 / 93 778 

10 09 

http://www.lapassio.cat/
mailto:comunicacio@lapassio.cat

