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10 setembro | 19 h

24 setembro | 19 h

1 outubro | 19 h

La mujer pirata

El viaje a ninguna parte

La ley del silencio

Un día en Nueva York

Dir. Jacques Tourneur
Jean Peters, Louis Jourdan, Debra
Paget VOSE

Dir. Fernando Fernán Gómez
José Sacristán, Laura del Sol, Juan Diego

Dir. Elia Kazan
Marlon Brando, Lee J. Cobb, Eva-Marie Saint
VOSE

Dir. Stanley Donen
Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garret
VOSE

A programación lírica lembra outro
centenario relevante, o do compositor e
director Leonard Bernstein, mediante a
proxección dun dos seus maiores logros
para a gran pantalla, a banda sonora
que concibiu para a lendaria La ley del
silencio, Óscar á Mellor Película.

Continuando coa homenaxe a Leonard
Bernstein, esta vez proxectarase a versión
cinematográfica dun dos seus musicais
máis populares On the town. O xenial
Stanley Donen dirixe aquí aos daquelas
mozos Gene Kelly e Frank Sinatra nunha
das grandes comedias musicais do
cinema.

27 setembro | 19 h

8 outubro | 19 h

Co gallo da vindeira estrea de Il Pirata de
Bellini, que este ano inaugura a programación lírica, proxectarase este clásico
en que o capitán Providence, o último
dos grandes piratas, é en realidade unha
muller (Jean Peters) que odia os ingleses
porque mataron a seu irmán.

Se Nicola Setaro dedicou a vida enteira
a viaxar por toda España e Portugal
ata fundar o primeiro teatro de ópera
na Coruña, «os cómicos da legua»,
retratados nesta obra mestra do cinema
español, viven tamén a fondo toda sorte
de peripecias para loitar contra a fame
e lograr o éxito no difícil mundo da
interpretación.

3 setembro | 19 h

17 setembro | 19 h

Fitzcarraldo, el sueño de
un hombre

La flauta mágica

Dir. Werner Herzog
Klaus Kinski, Claudia Cardinale
VOSE
Este ano conmemórase o 250 aniversario
da creación do primeiro teatro de ópera
na cidade. O seu fundador foi Nicola
Setaro, un emprendedor e artista italiano
que pretendía levar a ópera italiana por
toda España. Algo parecido ao que outro
gran soñador, Fitzcarraldo (Klaus Kinski),
quixo facer en plena selva do Amazonas.

Dir. Ingmar Bergman
Ulrik Cold, Birgit Nordin, Josef Köstlinger,
Ingmar Bergman
VOSE
A programación lírica rende homenaxe
a Ingmar Bergman no centenario do seu
nacemento coa proxección dunha das
súas obras máis fondamente humanas,
a súa visión de A frauta máxica de W. A.
Mozart, que non deixou de asombrar o
público pola súa proximidade e a sinxela
exposición da súa clara mensaxe de
fraternidade universal.

Io, Don Giovanni
Dir. Carlos Saura
Presentada polo propio director
e un dos seus protagonistas, o
barítono coruñés Borja Quiza.
Carlos Saura é un dos creadores
fundamentais do cinema español con
obras tan importantes coma La caza,
Elisa, vida mía, Peppermint frappé,
Carmen, Ay, Carmela ou El séptimo día,
entre moitas outras. Neste filme traza un
itinerario sobre a colaboración entre o
libretista Lorenzo Daponte e W. A. Mozart
para a creación da súa obra mestra, Don
Giovanni.

Ciclo de cine

Ciclo de cine

27 agosto | 19 h

Trouble in Tahiti
Dir. Tom Cairns
Karl Daymond, Stephanie Novacek
VOSE
Esta vez proxectarase unha das óperas
quizais menos coñecidas de Leonard
Bernstein. Nesta versión de Tom Cairns
filmada para os cinemas, a dirección
musical corre a cargo de Paul Daniel,
o actual titular da Real Filharmonía de
Galicia. Unha obra deliciosa.

Fotograma de Fitzcarraldo

15 outubro | 19 h

Verdi, Il Trovatore

Gounod, Fausto

Tempada lírica de A Coruña (2015).
Con Angela Meade, Gregory Kunde,
Marianne Cornetti, J. J. Rodríguez,
Coro Gaos, OSG. Dir. escena: Keri Lynn
Wilson. Dir. escena: Mario Pontiggia

Produción da Ópera Nacional de París.
Con Nicolai Gedda, Mirella Freni, Tom
Krause. Dir. musical: Charles Mackerras.
Dir. escena: Jorge Lavelli

Ante a presenza da nova estrela do
Metropolitan de Nova York, a soprano
Angela Meade, que o día 22 ofrece
un concerto na programación lírica,
recordamos unha das súas pasadas
actuacións na nosa cidade, o aclamado
Trovatore de 2015, unha ópera que máis
adiante cantaría de novo en Nova York.
26 setembro | 19 h

Verdi, Falstaff
Programación lírica da Coruña (2016).
Con Bryn Terfel, Ainhoa Arteta,
Ruth Iniesta, Marianne Cornetti, J.J.
Rodríguez, OSG, Coro Gaos. Dir.
musical: Alberto Zedda. Dir. escena:
Gustavo Tambascio
Este ano faleceu o gran director de
escena Gustavo Tambascio, xusto cando
elaboraba un novo proxecto para a
programación lírica, un espectáculo
sobre Nicola Setaro. Con ese motivo,
lembraremos agora o seu último traballo
para a programación lírica, o seu Falstaff
con dirección musical de Alberto Zedda
e o protagonismo do gran Bryn Terfel e a
soprano Ainhoa Arteta.

Fotograma de Io, Don Giovanni

Recordamos o aniversario de Gounod
coa proxección dunha das súas óperas
máis célebres, o Fausto, nunha produción
lendaria da Ópera de París. O mítico tenor
sueco Nicolai Gedda e a non menos
sensacional soprano italiana Mirella Freni
encarnan os personaxes principais nesta
xoia da literatura musical gala.
22 outubro | 19 h

Debussy, Pelléas et
Mélisande
Produción do Teatro An der Wien.
Con Natalie Dessay, Stéphane Degout,
Laurent Naouri. Dir. musical: Bertrand
de Billy. Dir. escena: Laurent Pelly
Tamén Claude Debussy terá un recordo
no seu aniversario a través da súa obra
máis recoñecida, a ópera Pelléas et
Mélisande, unha das pezas dramáticomusicais máis relevantes de todo o
século XX. Para encarnar a protagonista,
esta produción do teatro vienés onde
se estreou A frauta máxica recorre aquí
á exquisita soprano francesa Natalie
Dessay, que en 2015 debutou na Coruña
como parte da Tempada Lírica.

Ciclo
«250 anos de ópera
na Coruña»
31 agosto | 20 h

«Ópera galega, dez anos de O
Arame», con Juan Durán
No décimo aniversario da estrea de O
Arame, o compositor Juan Durán falará
sobre a obra, antes da súa proxección
que el mesmo e Manuel Lourenzo
estrearon en 2008, como parte do
Festival de Ópera da Coruña.
4 outubro | 20 h

«O 65 aniversario do Festival de
Ópera da Coruña», con Julio
Andrade Malde
O recoñecido crítico, amplo coñecedor
da historia musical da cidade sobre a
que escribiu numerosas, amenas e ben
documentadas páxinas, repasará nesta
conferencia os comezos de Amigos da
Ópera coa posta en marcha, en 1953,
fai xustamente 65 anos, do Festival de
Ópera da Coruña, polo que pasaron
algunhas das figuras máis destacadas da
lírica mundial.
3 novembro | 12 h

«Miguel Fleta, o tenor do século
XX», con Alejandro Martínez
O tenor Miguel Fleta, para moitos o
cantante español máis importante do
século XX, viviu os seus últimos anos na
Coruña, onde realizou varias actuacións.
Ao celebrar os 250 anos de ópera na
cidade, lembramos ao soado artista,
elixido por Arturo Toscanini para a estrea
de Turandot de Puccini, cun dos maiores
especialistas na súa vida e obra, o crítico
musical Alejandro Martínez, comisario
dunha recente e completa exposición
sobre Fleta en Zaragoza.

7 setembro | 20 h

«Il Pirata», con J. A. Vela del
Campo
O recoñecido crítico, colaborador de La
Ventana da cadea SER, analizará todos
os aspectos da ópera de moda en todo
o mundo, Il Pirata de Bellini, que ao día
seguinte se estreará na programación
lírica coruñesa.
25 setembro | 20 h

Presentación do libro sobre La
Traviata de Verdi, de José Luis
Téllez

Conferencias e coloquios

Proxeccións de ópera

19 setembro | 19 h

Editorial Cuestión de Belleza. Ademais
do recoñecido crítico José Luis Téllez,
autor da obra, participarán neste acto a
ilustradora Pilar Fernández Pinedo e o
editor Arturo R. Camba.
29 outubro | 20 h

«Coloquio en torno a Serse»,
con Antón de Santiago
Coa participación de varios expertos
sobre a ópera de Händel que se estrea
agora na programación lírica coruñesa.
O polifacético Antón de Santiago,
responsable do popular programa
radiofónico Allegro de domingo de
Radiovoz, traslada o seu coloquio ao
Auditorio de Afundación para achegarnos
os segredos desta obra mestra de
Händel, estreada en datas moi próximas
á chegada de Nicola Setaro á cidade.

Juan Ángel Vela del Campo

Recitais

Ciclo
«Os nosos intérpretes»

Calendario de actividades

Ciclo
«As novas voces galegas»
Agosto

13 setembro | 20 h

10 outubro | 20 h

Luns 27 • Cine: La mujer pirata | 19 h

Carmen Subrido, soprano
Manuel Burgueras, piano

Alberto Miguélez-Rouco,
contratenor

Venres 31 • Ciclo «250 anos de ópera na Coruña» | 20 h

Arias de ópera, romanzas de zarzuela,
cancións. Carmen Subrido foi saudada
no seu debut no Teatro da Zarzuela de
Madrid coma un dos maiores talentos
entre as sopranos españolas. Tras os seus
éxitos en Doña Francisquita, Marina ou
El barberillo de Lavapiés con montaxe
de Calixto Bieito, a cantante compostelá
reaparece ante o seu público cun recital
á medida do seu amplo repertorio.

O ciclo que Amigos da Ópera impulsa
desde hai máis dunha década para dar a
coñecer as novas e novos cantantes da
nosa comunidade chega a unha nova
edición coa participación de Alberto
Miguélez-Rouco, contratenor mozo
formado en Basilea que iniciou os seus
primeiros pasos no coro Cantábile e axiña
actuará nalgúns dos máis prestixiosos
teatros franceses baixo a batuta do
recoñecido director Christophe Rousset.

Setembro
Luns 3 • Cine: Fitzcarraldo, el sueño de un hombre | 19 h
Venres 7 • Conferencia en torno a Il Pirata | 20 h
Luns 10 • Cine: El viaje a ninguna parte | 19 h
Xoves 13 • Concerto «Os nosos intérpretes» | 20 h
Luns 17 • Cine: La flauta mágica | 19 h
Mércores 19 • Proxección de ópera: Il Trovatore | 19 h
Luns 24 • Cine: La ley del silencio | 19 h
Martes 25 • Presentación do libro sobre La Traviata | 20 h
Mércores 26 • Proxección de ópera: Falstaff | 19 h
Xoves 27 • Cine: Io, Don Giovanni, presentado por Carlos Saura | 19 h

Outubro
Luns 1 • Cine: Un día en Nueva York | 19 h
Xoves 4 • Ciclo «250 anos de ópera na Coruña» | 20 h
Luns 8 • Cine: Trouble in Tahiti | 19 h
Mércores 10 • Concerto «As novas voces galegas» | 20 h
Luns 15 • Proxección de ópera: Fausto | 19 h
Luns 22 • Proxección de ópera: Pélleas et Mélisande | 19 h
Luns 29 • Coloquio arredor de Serse | 20 h

Novembro
Sábado 3 • Ciclo «250 anos de ópera na Coruña» | 12 h

Carmen Subrido

Alberto Miguélez

Toda a programación é de acceso libre ata encher a capacidade
e ten lugar na Sede Afundación da Coruña, Cantón Grande, 8

Organiza:

Colaboran:

O papel deste folleto é 100 % reciclado e foi producido baixo unha xestión forestal responsable.

