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TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

DIUMENGES, DE 12.00 A 14.00 H
Submergiu-vos en el
Dipòsit del Pla de l’Aigua.
Gratuït.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DIVENDRES, 29 DE MAIG. 16.00 H
Estels de cine.Associació l’Estel.
Un repàs del món del cine des de
principis del segle XX fins a l’actu-
alitat.
Entrada gratuïta.

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

DIUMENGE, 31 DE MAIG. 19.00 H
Tresors del Barroc Alemany.
Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados. Joan Pagès, director
convidat. 12 €/10 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DIVENDRES, 26 DE JUNY
Visita a ca l’artista... a FiraTàrrega.

24 MOSTRA ARTS ESCÈNIQUES
Obert el termini de presentació de
sol·licituds de participació, fins al
12 de juny de 2015.

Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

TEATRE ATENEU
Tàrrega. Pl. Carme, 12. 973 310 731

DIUMENGE, 7 DE JUNY. 20.00 H
Espectacle musical: 50 representa-
cions d’Up a Up · El mètode. El
músic Eduard Boleda, amb amics
i col·laboradors. 3 € (socis Ateneu,
gratis).www.tarrega.cat

PROPOSTES

MÚSICA

El músic Eduard Boleda.

50 SOMBRAS! EL MUSICAL · Dissabte 13, 18.00 i 22.00 hores. Amor, passió i molta
comèdia de Grey. Diversió assegurada!

ESPAI ORFEÓ
Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DIMARTS, 26 DE MAIG. 20.30 H
Obra de teatre Fuita, de Jordi
Galceran. Producció deTOARTe-
atre, organitza Fecoll.
Entrada lliure.

El dramaturg Jordi Galceran.

www.teatredelallotja.cat 973 248 925 / 973 239698. Entrades: teatredelallotja.cat; taqui-
lla (dilluns a divendres 17.00 a 21.00 h, dissabtes de funció 17.00 a 21.00 i diumenges i fes-

tius des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

El director Joan Pagès Valls.

Dos imatges del treball audiovisual ‘Aerials’, d’Albert Bayona.

J.B.
❘ ATENES ❘ La presència de l’artis-
ta lleidatàAlbert Bayona en el
panorama del videoart euro-
peu s’ha accentuat en les últi-
mes setmanes. Les seues crea-
cions audiovisuals ja s’inclouen
de forma habitual en festivals,
mostres i certàmens per tot el
continent. La primera setmana
de maig les seues obres van po-
der veure’s en un festival de no-
ves tecnologies, art i música a
Praga (RepúblicaTxeca) i el 16
de maig un altre dels seus curt-
metratges es va exhibir en un
certamen de videoart a Colò-
nia (Alemanya).Aquest pas-
sat cap de setmana, seguint un
periple europeu, una nova cre-
ació audiovisual de Bayona es
va exhibir en el Festival d’Arts
Digitals celebrat aAtenes. Es
tracta del vídeo Aerials, que
forma part del projecte de curt-
metratges artísticsMovies, ba-
sat en material procedents d’ar-
xius a internet sota llicències
sense drets d’autor.
Aerials, amb imatges de vis-

tes aèries i escenes i personat-
ges diversos, està pensat com
un videoclip de 7 minuts, amb
música de l’australià Robert Da-
vidson, que utilitza veus, pa-
raules i discursos en les seues
composicions.

El lleidatà Albert Bayona,
en un festival a Atenes
Exhibeix en un certamen d’art digital el curtmetratge ‘Aerials’

VIDEOARTAUDIOVISUAL

Suspenen la funció del 12 de juny de
‘50 Sombras! Elmusical’a la Llotja

ARTSESCÈNIQUESCOMÈDIA

❘ LLEIDA ❘ El teatre de la Llotja de
Lleida va anunciar ahir que la
companyia de 50 Sombras! El
musical, espectacle basat en el
best-seller 50 sombras de Grey,
ha suspès per “motius logístics”
la funció prevista per al diven-
dres 12 de juny. Es mantenen

les dos sessions (18.00 i 22.00
h) del dissabte 13. Els clients
amb entrades per al divendres
podran canviar-les pel dissab-
te o demanar la devolució de
l’import a taquilla (17.00-21.00
h) o a través del telèfon 973 24
89 25.

El Quartet Briccialdi clausura el cicle
‘Tàrrega Sona’alMuseuComarcal

MÚSICACONCERT

❘ TÀRREGA ❘ El Museu Comarcal de
l’Urgell aTàrrega es va omplir
diumenge passat per disfrutar
de l’actuació del Quartet de
Flautes Briccialdi, que va posar
el colofó al cicle musical de pri-
mavera Tàrrega Sona, organit-
zat per l’àrea de Cultura de

l’ajuntament de la capital de
l’Urgell. El quartet, integrat pels
músics i professors d’escoles de
Lleida Xesco Grau, Isidor Ro-
sich, Carles Fortuny i Núria Ca-
laf, va oferir un recital amb pe-
ces deMozart, Fauré, Bozza iVi-
valdi, entre d’altres.

El quartet de flauta va actuar a les sales nobles del museu de Tàrrega.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

ALBERT BAYONA


