NOTA DE PREMSA

12 DE NOVEMBRE DE 2020

COMUNICAT AJORNAMENT PROPERS CONCERTS

S’ajornen els propers concerts de l’Auditori de Girona davant
l’anunci de pròrroga de les mesures per a la prevenció de la
COVID-19


L’equipament continua adaptant-se a les mesures i treballa intensament amb artistes i agents
per traslladar els concerts a noves dates

________________________________________________________________________________________________

Les noves mesures anunciades per la Generalitat de Catalunya amplien 10 dies més el tancament
dels equipaments culturals catalans. Els propers concerts que s’han vist afectats a l’Auditori de
Girona són:
-14 novembre: Sílvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band, dins el festival Temporada Alta, traslladat al
22 de desembre de 2020.
-15 novembre: Concert del Trio Miura Roozeman Varvara, traslladat al 26 de setembre de 2021.
-22 novembre: Ballet de Barcelona, pendent de la nova data.
Els concerts de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) previstos per aquest novembre
(dies 27, 28 i 29) es traslladen al mes de juny de 2021. Tot i l’ajornament dels concerts, es manté
per a aquest Nadal 2020 el llançament del nou àlbum Emociona’t amb la SCCC: 25 de Música
Global i que compta amb cantants com Manu Guix, Elena Gadel o Miki Núñez, entre d’altres.
Totes les persones que hagin comprat una entrada dels concerts ajornats rebran un correu electrònic
amb la informació relativa a les noves dates i les opcions de devolució o bescanvi d’entrades.
L’Auditori de Girona ha adoptat un ferm compromís amb el sector musical, i segueix treballant
conjuntament amb els festivals, artistes, agents i promotor per buscar noves dates i fer possible la
celebració dels concerts. Recentment, l’Auditori de Girona ha estat nominat als premis ARC 2020
en reconeixement al seu esforç amb el sector durant la pandèmia al costat d’altres nominats com el
Cruïlla XXS o el grup Stay Homas.
Tota la informació es va actualitzant al web de l’Auditori de Girona www.auditorigirona.org
Imatges: www.auditorigirona.org/premsa
Recomanacions per venir a l’Auditori: https://bit.ly/3n3NsaF
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