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Campanadas a medianoche
29 de agosto | 19.00 h

Otelo
5 de setembro | 19.00 h

Roméo et Juliette 
12 de setembro | 19.00 h

España, 1965. Orson Welles. Con Or-
son Welles, Jeanne Moreau, Margarett 
Rutherford, John Gielgud… 
VOS

A definitiva obra mestra de Orson Welles 
une a súa devoción particular por William 
Shakespeare co seu amor por España, 
onde foi rodada. Premiada no Festival 
de Cannes de 1966, a película rende 
homenaxe ao singular personaxe de sir 
John Falstaff a partir das versións das 
montaxes teatrais que o propio Welles 
realizou de Ricardo II, Enrique IV e Las 
alegres comadres de Windsor do xenial 
dramaturgo británico.

Francia, 2002. Barbara Willis Sweete. 
Con Roberto Alagna, Angela Gheorghiu 
e Tito Beltrán. 
VOS

Este escasamente difundido filme da 
realizadora Barbara Willis Sweete é 
unha adaptación libre da ópera que o 
compositor francés Charles Goudod 
escribiu sobre a obra de Shakespeare. 
Protagonizada por dous dos cantantes 
máis renombrados do panorama ope-
rístico internacional, a soprano Angela 
Gheorghiu e o tenor Roberto Alagna, 
contou coa dirección musical de Anton 
Guadagno á fronte da Filarmónica 
Checa.

EE UU, Marrocos, Italia, Francia, 1952. 
Orson Welles. Con Orson Welles, Su-
zanne Cloutier, Robert Coote... 
VOS

A segunda adaptación de Welles para 
o cine dun dos grandes dramas de 
Shakespeare recaeu en Otelo, sobre a 
que Giuseppe Verdi tamén compuxo 
unha das súas óperas máis coñecidas. 
premiada coa Palma de Ouro no Festi-
val de Cannes, a súa estupenda ban-
da sonora correu a cargo do músico 
italiano Angelo Francesco Lavagnino, 
colaborador habitual de Welles.

CICLO DE CINE



Hamlet
26 de setembro | 19.00 h

Ópera de Thomas Adès. Gravación dunha función no Metropolitan Opera de Nova 
York. Dirección de escena a cargo de Robert Lepage. Dirección musical de Thomas 
Adès. Con Simon Keenlyside, Audrey Luna, Toby Spence e Isabel Leonard. 
VOS

O propio compositor Thomás Adès dirixiu no Metropolitan Opera de Nova York a 
súa ópera baseada nunha das creacións máis misteriosas e xeniais de Shakespeare, A 
tempestade. O ex membro do Circo do Sol, Robert Lepage, encargouse da posta en 
escena desta obra, presentada por The New York Times como unha das óperas máis 
inspiradoras, audaces e persoais xurdidas en anos.

The Tempest
19 de setembro | 19.00 h

Ópera de Ambroise Thomas. Gravación dunha función no Teatre del Liceu de Bar-
celona. Dirección de escena de Patrice Caurier e Moshe Leiser. Dirección musical 
de Bertrand de Billy. Con Simon Kennlyside, Natalie Dessay, Béatrice Uria-Monzón. 
VOS
 
Ao compositor francés Ambroise Thomas débese unha das únicas óperas ba-
seadas no inmenso Hamlet shakesperiano. Plena de números de lucimento para 
cantantes, como a súa aclamada escena da tolemia, dous dos máis importantes 
cantantes-actores da súa xeración, a soprano francesa Natalie Dessay e o barí-
tono británico Simon Kennlyside, fan xustiza aos personaxes de Ofelia e Hamlet 
nunha obra que precisamente regresa esta tempada aos escenarios españois.

CICLO DE PROXECCIÓNS



PROXECTO DIDÁCTICO

III Curso Internacional Vocal 
de Alberto Zedda

Alberto Zedda, o recoñecido responsable
da Accademia rossiniana de Pesaro, regre-
sa para impartir o seu curso de interpre-
tación vocal entre o 10 e o 23 de outubro. 
Durante este tempo, os cantantes selec-
cionados recibirán os consellos e
ensinanzas do maior experto mundial na
obra de Rossini. 

O luns 24 de outubro ás 20.00 h celebra-
rase o concerto final de curso no Audito-
rio da Sede Afundación, o acceso é libre 
ata encher capacidade.

«As novas voces galegas»
3 de novembro | 20.00 h

Lorena Paz Nieto, soprano
Ópera, zarzuela e cancións

A soprano Lorena Paz Nieto, que es-
tes días completa a súa formación en 
Londres, preséntase ante o público da 
súa cidade cun recital no que renderá 
homenaxe a Shakespeare e Turina, can-
tará coñecidas arias de ópera e zarzuela 
e cancións de autores galegos. Acompa-
ñaraa a pianista Ludmila Orlova.

RECITAL

«En torno a Falstaff»
1 de setembro | 20.00 h

«En torno a El barbero de Sevilla»
15 de setembro | 20.00 h

O crítico musical Juan Anxo Vela del 
Campo analizará a última obra mestra de 
Giuseppe Verdi, a súa Falstaff, que o día 3 
se estrea en Galicia baixo a batuta de Al-
berto Zedda, como parte das actividades 
da programación lírica coruñesa.

En 2016 cúmprense douscentos anos do 
estreo en Roma de El barbero de Sevilla 
de Gioacchino Rossini. Con ese motivo, 
e dous días antes da versión en concer-
to da que se poderá gozar na Coruña, 
o crítico musical Julio Andrade Malde 
profunda nos segredos da vixencia desta 
obra mestra.

CONFERENCIAS



Sede Afundación
Cantón Grande, 8 - A Coruña 
981 185 060
afundacion.org

Todas as actividades son de acceso 
libre ata encher capacidade
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Colaboran:


