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CULTURA Cartellera

GUIA

SEGRE
Dimecres, 4 de juny del 2014

ESPECTACLES
PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

MUSEUS
TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.
23 MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES

Obert el termini per participarhi, fins al 13 de juny de 2014.
DIMECRES 18 DE JUNY. 19.00 H

MUSEU DE L’AIGUA

CAL TREPAT

DISSABTE 5 DE JULIOL. 18.00 H

Tàrrega, av. Josep Trepat. 973 31 07 31

Avui no hi ha funció... Visita a ca
l’artista. Anem a Juneda Incursió.

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992. www.museudelaiguadelleida.cat //museuaigua@paeria.cat

Cal Trepat, seu de l’Embarrat.

6 I 7 DE JUNY.
EL CRÈDIT · Dissabte, 21 de juny. 21.00 h.
Més informació a www.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 /
973 239698. Venda d’entrades a www.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a
dissabte (17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

Avui no hi ha funció... Visita a ca
l’artista. Anem a Firatàrrega.

Embarrat. Festival de Creació
Contemporània. Amb exposicions,
concerts, tallers i un mercat de llibres d’autor.
www.embarrat.cat

Més informació: www.teatreescorxador.blogspot.com

Dipòsit del Pla de l’Aigua.
Redescobriu-lo els diumenges amb
entrada lliure. Plaça del Dipòsit.

MÚSICA

ESPAI ORFEÓ

TEATRE MUNICIPAL

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Lleida.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

Balaguer. www.teatre.balaguer.cat

Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

Programació per determinar.

DIJOUS 5 DE JUNY. 20.30 H

Programació per determinar.

DIUMENGES, 12.00 A 14.00 H

Quartet Teixidor. 8 € / 6 €
DISSABTE 7 DE JUNY. 20.00 H

Informació: www.balaguer.cat

Händel: El Te Deum de 1714.
CCAEG i ONCA. 15 € / 12 €

Orq. Nacional Clàssica Andorra.

Sala de l’Espai Orfeó.

MÚSICA CONVOCATÒRIA

AUDIOVISUAL CURTMETRATGE
ALBERT BAYONA

Oberta la inscripció per al Curs
Internacional de Música de Cervera
❘ CERVERA ❘ Aquesta setmana s’ha
obert el període d’inscripció per
a l’edició número 34 del Curs
Internacional de Música de Cervera, que se celebrarà del 20 al
27 de juliol a la capital de la Segarra juntament amb el Festival
Internacional de Música i la Fi-

ra de Lutiers. El curs compta
amb 21 professors de prestigi
nacional i internacional i ofereix
classes de dotze instruments,
música de cambra i simfònica.
La inscripció es pot tramitar a
través del web catedracervera.cat fins al 30 de juny.

MÚSICA CONCERT
TEATRE DE CA L’ERIL

Un fotograma del vídeo ‘Movies_1’, d’Albert Bayona, seleccionat per exhibir-se en el certamen.

Albert Bayona, en un festival
de cine al MACBA de Barcelona
Garriga i Belda tancaran la temporada musical del Teatre de Ca l’Eril.

Joan Garriga i Carles Belda, a ritme
d’acordió a Ca l’Eril de Guissona
Tradicional
Joan Garriga & Carles Belda
Guissona. Teatre de Ca l’Eril. Divendres, 13 de
juny. 22.00 h. Preu: 10 € / 8 €

Dos dels acordionistes amb més
solera dins de l’actual panorama musical català, Joan Garriga

(LaTroba Kung-Fú, Dusminguet)
i Carles Belda (Badabadoc) tancaran el pròxim 13 de juny la
temporada musical de Ca l’Eril
amb un repertori de cançons tradicionals catalanes, havanes a
ritme de rumba i cançons de taverna.

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Un curtmetratge de l’artista lleidatà Albert Bayona es
presentarà divendres que ve
(17.00 hores) en el marc de la
cinquena edició del Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN), que se celebrarà
durant tot el cap de setmana al
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA).
Aquest certamen, cada any
amb més ressò internacional,
mostra el millor cine realitzat

amb
llicència
Creative
Commons, més flexible o fins i
tot lliure de Copyright o drets
d’autor. En aquest sentit, el treball de Bayona, titulat Movies_1
i de 4 minuts de durada, forma
part d’un projecte que recull
material de metratge, preses falses i escenes no utilitzades que
es guarden per a futures produccions procedents d’arxius
d’internet sota aquest tipus de
llicències sense drets d’autor.
En aquest vídeo es mostren ma-

quetes de paisatges marins, d’alta muntanya o d’accidents aeris que simulen la realitat, que
recorden en molts aspectes una
pintura.
El creador lleidatà participa
aquesta setmana en el Loop
Festival de Barcelona de videoart amb l’obra titulada Equilibrium/disequilibrium, que ahir
precisament va rebre un accèssit en un premi de videoart convocat per l’ajuntament d’Astillero, a Cantàbria.

