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València . El IVAM inicia la temporada de

actividades musicales graYuitas para

familias con un recital de ópera a cargo

de los alumnos del Centre de

Perfeccionament Plácido Domingo, dentro

del acuerdo de colaboración del IVAM con

el Palau de Les Arts.

A las 13:00h del domingo 20 de octubre,

en el hall principal del museo, la

mezzosoprano Amber Fasquelle y el

barítono Omar Lara , acompañados al

piano por Stanislav Angelov,

interpretarán piezas de Debussy, Maurice

Ravel o Enric Granados.

El objetivo del IVAM con esta actividad es

invitar a todos los amantes del arte y la

cultura a disfrutar de forma gratuita de la

ópera, un arte total en el que confluye la

música, el canto, la poesía, las artes

plásticas y, en ocasiones, la danza. Esta

compleja alquimia hace que cada función

sea un espectáculo extraordinario,

monopolizando la vista, el oído, la

imaginación y la sensibilidad del público

En el marco del acuerdo de colaboración

entre el IVAM y el Palau de Les Arts Reina

Sofía, un domingo al mes se organiza un

recital de ópera en el hall del museo. Se

trata de una de las acciones conjuntas que

han in iciado las dos instituciones punteras

de la Comunidad Valenciana con el

objetivo de vincular el mundo de las artes

plásticas con el de la música.

València. L'IVAM inicia la temporada

d'activitats musicals grauÏtas per a

famílies amb un recital d'òpera a càrrec

dels alumnes del Centre de

Perfeccionament Plácido Domingo, dins

de l'acord de col·laboració de l'IVAM amb

el Palau de Les Arts.

A les 13:00h del diumenge 20 d'octubre,

en l'hall principal del museu, la

mezzosoprano Amber Fasquelle i el

baríton Omar Lara, acompanyats al piano

per Stanislav Angelov, interpretaran

peces de Debussy, Maurice Ravel o Enric

Granados.

L'objectiu de l'IVAM amb aquesta activitat

és convidar a tots els amants de l'art i la

cultura a gaudir de forma gratuïta de

l'òpera, un art total en el qual conflueix

la música, el cant, la poesia, les arts

plàstiques i, a vegades, la dansa. Aquesta

complexa alquímia fa que cada funció

siga un espectacle extraordinari,

monopolitzant la vista, l'oïda, la

imaginació i la sensibilitat del públic.

En el marc de l'acord de col·laboració

entre l'IVAM i el Palau de Les Arts Reina

Sofia, un diumenge al mes s'organitza un

recital d'òpera en l'hall del museu. Es

tracta d'una de les accions conjuntes que

han iniciat les dues institucions

capdavanteres de la Comunitat

Valenciana amb l'objectiu de vincular el

món de les arts plàstiques amb el de la

música.

L'IVAM OFEREIX UN
RECITAL D'ÒPERA
GRATUÏT EN
COL·LABORACIÓ AMB EL
PALAU DE LES ARTS

EL IVAM OFRECE UN
RECITAL DE ÓPERA
GRATUITO EN
COLABORACIÓN CON EL
PALAU DE LES ARTS
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