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LICEU  A LA FRESCA 

Port de Barcelona 

Emissió: La Bohème 
 
Dia: divendres, 8 de juliol 2016   (proposta de data) 
 
Hora: 22h, simultàniament pel 33 (TV3) 
 
Lloc:  Volem arribar a tot el territori per tal de fer arribar l’òpera a tots els 
ciutadans. Participa-hi. El nostre objectiu és de 100 localitats. 

2016 

Cervera 



LICEU  A LA FRESCA 

Port de Barcelona 

• Apropar la cultura a la ciutadania 

• Esdeveniment popular 

• Nit ciutadana a la plaça de la vila o lloc emblemàtic de la localitat 

• Repercussió mediàtica 

 

BENEFICIS 
 

Girona Igualada 



LICEU  A LA FRESCA 

El Gran Teatre del Liceu assumeix la despesa 
d’enregistrament de La Bohème. 

L’ Ajuntament o localitat podrà agafar la senyal de TV3 
i haurà d’assumir el cost del muntatge de la pantalla 
(àudio i vídeo), així com les despeses logístiques 
associades a aquest acte (cadires, seguretat, …) 

El Liceu està a disposició dels ajuntaments per un assessorament tècnic i per la coordinació del projecte. 

TV3 emetrà pel 33 La Bohème a partir de les 22h. 

PROPOSTA 



Cada ajuntament dissenya l’esdeveniment en funció 
dels seus criteris i les seves necessitats, tenint en 
compte la localització i la previsió de públic. 
 
Els requeriments tècnics són: 

• Connexió d’antena per emetre la senyal de TVC 

• Pantalla de projecció o LEDs 
• Projector 
• Àudio 
• Cadires 
• Seguretat 

 

LICEU  A LA FRESCA REQUISITS  TÈCNICS 



LICEU  A LA FRESCA 

Amor, joventut i tragèdia a París 
 

En unes golfes, neix l'amor entre Mimí i Rodolfo res 
més conèixer-se. Malgrat ser feliços junts, Rodolfo 
trenca la relació amb l’excusa del coqueteig de 
Mimí. La realitat és que ella està molt malalta i se 
sent culpable de que la seva vida austera l’ha fet 
empitjorar. Al final, es troben de nou un breu 
moment abans que ella mori. 

Mimí             Eleonora Buratto 
Musetta             Olga Kulchynska  
Rodolfo              Saimir Pirgu 
Marcello             Gabriel Bermúdez 
Schaunard             Isaac Galán 
Colline             Anatoli Sivko 
Benoît /Alcindoro     Fernando Latorre 
 
Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu 
Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya 

 

Direcció musical  Marc Piollet 
Direcció d’escena i coreografia Jonathan Miller 
  
Producció English National Opera, Cincinnati Opera 

LA BOHÈME de Puccini 

2016 



LICEU  A LA FRESCA 

La producció, transportada al voltant del 1930 (100 anys després de l’original), és 
fresca, molt teatral i en un marc escenogràfic força tradicional. 
 
La producció s’ha convertit en un clàssic de la English National Opera i està 
considerada "de les millors produccions de Boheme a Londres" (The Guardian). 

LA PRODUCCIÓ 



Gran Teatre del Liceu 
Liceu a la Fresca 

liceualafresca@liceubarcelona.cat 
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