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Dimecres, 6 de juliol del 2016

PROPOSTES
TeaTre escorxador

TeaTre de la lloTja

lleida. Lluís Companys, s/n.
973 279 356.www.teatreescorxador.com

DIVENDRES, 8 DE JULIOL. 22.00 H

Òpera Liceu a la Fresca. Retransmissió. Pati del teatre.
DISSABTE, 9 DE JULIOL. 22.00 H

La banda Pupil·les Dilatives.

BroTHers in Band · The very best of dire straits · Divendres, 7 d’octubre. 21.00 h

Considerat a Europa el millor espectacle d’homenatge a Dire Straits.

cinema animació Animac Camina.
El futur és femení. Pati del teatre.

Museu de l’Aigua.

camp escolapis · Tàrrega

audiTori enric granados

museu de l’aigua

Tàrrega. C. Migdia, s/n. 973 31 07 31

lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
973 700 639.

lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992
www.museudelaiguadelleida.cat

DEL 7 AL 10 DE JULIOL.

lo Balconet de can colapi. Música, cine i arts escèniques de caràcter
alternatiu. Dijous (19.30 h) obriran
la programació Pupil·les Dilatives i
Chotokoeu (concert a les 22.30 h).
gratuït. www.lobalconet.cat

TeaTre municipal

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTES, DE 17H A 20 H

Temporada Tardor 2016
Venda d’entrades i abonaments
fins al 15 de juliol.

descobriu el museu de l’aigua. Exposicions La força de l’aigua i Aigües
del món.
Entrada gratuïta.

Horari: de dilluns a divendres de
17.30 a 20.30 h

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 44 52 52
el Florido pensil · nenes · Dissabte, 8 d’octubre. 21.00 h

El Florido Pensil mostra ara el món de les nenes a les aules de postguerra.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

informació: www.teatredelallotja.cat 973 23 96 98 entrades: www.teatredelallotja.
cat i oficina de Turisme de lleida (c. Major, 31 bis), de dilluns a dissabte, de 10 a 14
h i de16 a 19 h, diumenge i festius de 10 a 13.30 h (juliol i agost, taquilla de la Llotja
tancada).

www.balaguer.cat

música especTacles

Auditori Enric Granados.

cursos música
X. SANTESMASSES

Lídia Pujol acosta ‘Iter Luminis’
dissabte vinent a Torrebesses
canT

iTer luminis
lídia pujol.
Torrebesses. Església de Sant Salvador. Dissabte 9. 22.00 h. Preu: 15 €

❘ TORREBESSES ❘ L’església romànica
de Sant Salvador de Torrebes-

ses acollirà dissabte el concert
Iter Luminis - Treballs i plaers
d’amors de la cantant catalana
Lídia Pujol. És una cerimònia
musical i poètica en la qual la
cantant posa en diàleg l’experiència de Teresa de Jesús amb la
mística de Ramon Llull.

cerTàmens música
PERE FRANCESCH/ACN

Un dels assajos dels joves músics amb el violinista Eduard Boleda.

Catorze músics conviuen una
setmana amb la viola a Verdú
El director i els col·laboradors de l’espectacle inaugural.

David Carabén, Mercè Sampietro i Cabo
San Roque, junts a Fira Mediterrània
❘ MANRESA ❘ Un projecte en què
participen de forma col·laborativa el líder de Mishima, David Carabén, l’actriu Mercè
Sampietro, el col·lectiu Cabo
San Roque i l’artista Toni Mira és una de les propostes de
la Fira Mediterrània, que se

celebrarà a Manresa del 6 al 9
d’octubre i que tindrà la creació
col·lectiva com a protagonista.
Manresa tornarà a convertir-se
en epicentre de la cultura popular amb més de 100 companyies
artístiques, prop d’un miler de
professionals i 300 activitats.

X. SANTESMASSES

❘ VERDÚ ❘ Catorze estudiants de
viola d’entre 12 i 18 anys estan
durant una setmana a Verdú, a
la casa del general Prim, perfeccionant aquest instrument.
És la cinquena edició del curs
de viola que imparteix el músic local Eduard Boleda. Són
estudiants del conservatori de
Lleida, de Mollerussa, Bellpuig
i Tàrrega. El marc de la trobada
té suc, ja que es tracta d’una
històrica mansió que el violista

i professor de música Eduard
Boleda manté com a museu del
passat local. Boleda explica
que dediquen cada dia quatre
hores a assajos individuals i en
grups de cambra.
La resta de la jornada serveix per a assajos per lliure
que s’executen a qualsevol racó d’aquesta població aprofitant la conservada arquitectura
medieval. El castell, la plaça
Major porticada i l’entorn gòtic
de la col·legiata de Santa Maria

s’omplen de música a qualsevol
hora del dia.
Amb l’arribada de la nit el
pati de Cal Prim s’omple de
música i ahir dimarts va ser el
duo Àstrid amb Neus Puig a la
flauta i Carles Herraiz a la guitarra. Demà serà el torn de la
Veu de Syrinx, amb la soprano
Olga Miracle i la flauta de Joan
Codina. Divendres els protagonistes seran els alumnes del
curs i dissabte el concert serà
de música celta.

