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propostes  

cultura Cartellera 

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 28 DE gEnEr. 18.00 h
Taller creatiu: Anells màgics.
Per a nens i nenes de 5 a 9 anys.
Informació i inscripcions al telèfon 
973 211 992

Taller al Museu de l’Aigua.

TeaTre municipal
Balaguer. C. Àngel guimerà, 24-28.      
Tel. 973 445 252.

DISSABTE, 4 DE fEBrEr. 22.00 h

Joan colomo. Música. Cicle Mar-
guerida Fun, organitzat per la fun-
dació Marguerida de Montferrato. 
Entrada: 18 €, anticipada 15 €

www.balaguer.cat

audiTori enric granados
lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.

www.auditorienricgranados.cat

DIJouS, 26 DE gEnEr. 20.30 h

Goyescas, 100 anys després.
Carles & Sofia Piano Duo. Entrada: 12 
€, reduïda: 10 €

DISSABTE, 28 DE gEnEr. 19.00 h

HopPeripècia!
Producció: Aula Municipal de Teatre. 
Entrada: 10 €, reduïda: 5 €

DISSABTE, 11 DE fEBrEr. 20.30 h

Daniel Hope i l’Orquestra de Cada-
qués. Daniel hope, violí. orquestra 
de Cadaqués. Jaime Martín, director. 
Entrada: 29 €, reduïda 25 €

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

DIuMEngE, 29 DE gEnEr. 19.00 h

Chicago. Magraners a Escena. Musi-
cal. Sala 1.

DIuMEngE, 5 DE fEBrEr. 19.00 h

Això no és vida! Ateneu. Comèdia.

TeaTre aTeneu · Tàrrega
plaça del carme, 12. 973 310 731

DIvEnDrES, 27 DE gEnEr. 21.00 h

El bon pare (tragicomèdia). Autor i 
director: David Plana. Amb Lluís So-
ler. retrat d’una generació de pares 
que han apostat per una educació 
moderna i tolerant.
www.tarrega.cat/teatreateneu

‘el bon pare’, a Tàrrega.

espai orfeó
lleida. C/ Sant Martí, 60-62.                             
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DISSABTE, 28 DE gEnEr. 18.30 h

Granados i l’espurna de la felici-
tat. Concert familiar amb música 
de granados i clown per comme-
morar els 150 anys del naixement 
del compositor lleidatà.

Música de granados i clown.

TeaTre de la lloTJa

informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.  
entrades: www.teatredelallotja.cat. · a taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 
h; de dilluns a divendres, de 17 a 21 h; dissabtes de funció de 17 a 21 h, i diumenges i 
festius, des d’1 hora abans de la funció) i oficina de Turisme de lleida.

aVui no sopem · Divendres, 3 de febrer. 21.00 h

una comèdia que va desgranant l’espill de la societat

Carles & Sofia Piano Duo.

L’Espai orfeó, amb 4 obres de la 
xarxa de sales teatrals catalanes

música presenTació

Presentació ahir a l’espai Orfeó dels quatre espectacles inclosos a la nova xarxa escènica catalana.

LLEonArD DELShAMS

❘ LLEIDA ❘ L’Espai Orfeó de Llei-
da inclourà en la nova tempo-
rada quatre espectacles que 
formen part de la nova Xarxa 
de Teatres Ateneus de Catalu-
nya (XTAC). Com va avançar 
SEGRE al novembre, l’Espai 
Orfeó és un dels trenta espais 
escènics de Catalunya que for-
men part d’aquest nou projec-
te i l’únic a les comarques de 
Lleida. 

Es tracta d’una xarxa impul-
sada des de la Federació d’Ate-

neus de Catalunya en col·labo-
ració amb la Generalitat per 
potenciar la producció, progra-
mació i intercanvi d’obres en-
tre els diferents equipaments. 
Granados i l’espurna de la fe-
licitat serà el primer dels qua-
tre espectacles aquest dissabte 
vinent (18.30 hores), dedicat al 
compositor lleidatà en el 150 
aniversari del seu naixement. 
El seguiran les actuacions el 17 
de febrer de Les Kol·lontai i el 
24 de febrer de Carme Canela 

& Joan Monné. Finalment, el 
24 de març podrà veure’s l’es-
pectacle musicoteatral Roig, en 
commemoració del 25 aniver-
sari de la mort de l’escriptora 
Montserrat Roig.

la notícia, a 
lleida Televisió

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Comèdia, teatre polític                
i familiar, dansa i circ al 
Teatre foment de Juneda

arTs escèniques programació

ramon Madaula i roger Coma, protagonistes de ‘L’electe’.

❘ JunEDA ❘ El Teatre Foment de 
Juneda va presentar ahir la no-
va programació d’aquest primer 
semestre amb nou espectacles 
de diversos gèneres, des del te-
atre polític i contemporani fins 
a la comèdia, la dansa o el circ 
sense oblidar les obres per al 
públic familiar. El cartell ar-
rancarà aquest dissabte vinent 
amb Rhümia, una proposta de 
clowns amb dramatúrgia tea-
tral en record i homenatge al 
pallasso Monti, que l’any passat 
va rebre el Premi Zirkòlica al 
millor espectacle de circ. El 18 
de febrer, una de les artistes més 
destacades de la dansa contem-

porània, Sol Picó, presentarà el 
muntatge One-Hit Wonders. 
Un altre dels espectacles desta-
cats de la programació arribarà 
el 20 de maig amb la comèdia 
dramàtica sobre els efectes de la 
política i les teràpies psiquiàtri-
ques L’electe, un text de Ramon 
Madaula que coprotagonitza 
l’obra juntament amb Roger 
Coma. La temporada culmina-
rà el 2 de juny amb Acorar, del 
mallorquí Toni Gomila. I per 
al públic familiar El comte Ar-
nau, de Teatre de l’Aurora (29 
de gener), i La camisa de l’home 
feliç, de la companyia lleidatana 
La Baldufa (19 de febrer).


