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El flautista Claudi
Arimany actua
avui a Concabella

CONCERTS

Curs de gestió
teatral a l’Aula
Municipal

ARTS ESCÈNIQUES

� CONCABELLA � La flauta travessera
de Claudi Arimany serà la pro-
tagonista, aquesta tarda a les
19.00, de la primera jornada
del III Festival de Música de
Concabella i Ratera.A l’església
de Sant Salvador de Concabe-
lla on se celebraran els concerts,
Arimany hi estarà acompanyat
del flautista japonès Shigenori
Kudo i del seu alumne Enric Ri-
balta. Montse Cirera, la presi-
denta de l’associació de veïns
de Concabella i Ratera, entitat
organitzadora del certamen, va
destacar la importància de la
participació d’Arimany, de qui
va dir que és “un dels millors
flautistes del món” i que ofe-
reix molt pocs concerts. El cer-
tamen continuarà el dissabte
27.

� LLEIDA � El productor teatral Ro-
bert Muro impartirà durant tot
aquest cap de setmana un curs
de gestió, producció i distribu-
ció de les arts escèniques a
l’Aula Municipal de Teatre.
Aquest curs pretén fer front a
la necessitat de formació en te-
mes de gestió, producció i co-
mercialització d’espectacles es-
cènics. El curs abordarà temes
com la producció, els aspectes
legals de la producció artística,
el màrqueting, la comunicació,
el patrocini artístic i el mercat
de les arts escèniques. Muro ha
produït catorze obres des del
1996 i ha publicat nombrosos
articles.

Cartellera
Audiència I-Real. Amb Toni Albà.
“Hi havia una vegada un rei...”. Així
comencen molts contes i llegen-
des populars que fascinen les
ments més innocents de la socie-
tat.
� DISSABTE 20. CORBINS. SALA COLISEUM.

22.00

Fama, el musical. Espectacle ba-
sat en la famosa sèrie televisiva.
Aquest musical ha estat represen-
tat a totes les grans ciutats del
món i en diferents idiomes.
� 25-28 OCTUBRE. LLEIDA.TEATRE PRINCIPAL.

DIVERSOS HORARIS.

MÚSICA

Xtreme Nigth. Primera nit X-Tre-
me del club, que a partir d’ara
comptarà amb sessions dedicades
als sons més extrems. La primera
nit comptarà amb dos caps de car-
tell del moviment FrenchCore a
França: NeoKoros i Goetia Live, a
més de DJ Mekok.
� DISSABTE 20. ALCARRÀS. CLUB ZOREKS.

23.30

G-21 Km. Fresc i rebel, Glòria i els
seus companys de viatge ens
ofereixen un punk pop cantat en
català, desvergonyit, jove i enèr-
gic.
� DIUMENGE 21. LLEIDA. SMILING JACK.

20.30

FUNDACIÓ LA CAIXA
LLEIDA. Av. Blondel, 3

DISSABTE 20

16 cordes amb molt ritme!
Amb The Graffitti Classics. Si un
quartet de corda canta, balla i us
fa riure sense deixar de tocar, es
tracta de The Graffiti Classics.
�19.00

Tremendos. L’alter ego del grup
lleidatà The Companys inter-
pretarà les millors versions de
rock i música ballable de tots els
temps.
� DIVENDRES 26. BELLVÍS. POLIESPORTIU.

01.00

Desconcierto. Amb Arturo Fer-
nández. Alejandro és un director
d’orquestra ben plantat, madur i fa-
mós. Sempre ha tingut dos úni-
ques passions a la vida: la música i
les dones.
� DISSABTE 20. LLEIDA. TEATRE PRINCIPAL.

19.00 I 22.00

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. Pl. Àngel Guimerà, 22-28

DISSABTE 20
Els hereus. Dir.: Pep Anton Gó-
mez. Int.: Àngels Bassas, Pep Fer-
rer, Amparo Moreno. Embolics
per aconseguir una herència.
� 22.00

TEATRE ATENEU
TÀRREGA Pl. del Carme, 12

DISSABTE 20
Passat el riu. Cia. La Perla, 29.
Dirigida per Oriol Broggi. Amb
Àngels Poch i Jordi Banacolocha.
Informació: www.tarrega.cat
� 22.30

Tremendos ens oferirà les seues millors versions de rock a Bellvís.

The Graffitti Classics.

TEATRE

FAMILIAR

TEATRE L’AMISTAT
MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

DIUMENGE 21
Pinotxo ’Bric a brac’. (Zum
Zum Teatre). Dos comediants es
mouen enmig d’eines. Quan les
agafen, viuen màgicament.
� 18.00

� BALAGUER � El Teatre Municipal
de Balaguer acollirà aquesta nit
a les 22.00 la representació Els
hereus. Entre els protagonistes
de l’obra hi ha l’actriuAmparo
Moreno, que interpreta una do-
na de Castelló de Farfanya.
Aquesta comèdia del francès
Alan Krief, està dirigida per
PepAnton Gómez i protagonit-
zada, a més de Moreno, per
Eva Barceló, Àngels Bassas,
Pep Ferrer, Laia Piró i JordiVi-
la. L’argument parla de com
aflora la cobdícia i l’enveja des-
prés de la mort d’un home,
Manel. De sobte, i després de
tretze anys, apareixen els seus
germans, que recriminen a la

viuda que no estaven casats i
que, per tant, ells en són els he-
reus, tot en clau d’humor.

Per interpretar aquest perso-
natge, Amparo Moreno es va
documentar de l’accent lleida-
tà a Castelló de Farfanya el
passat mes de gener.Amb l’aju-
da d’una llibreta, es va passejar
pels carrers d’aquesta localitat

de la Noguera i va entaular
conversa amb nombrosos ve-
ïns, fins i tot el rector, que es
van atansar a saludar-la i a ’aju-
dar-la en la seua missió lingüís-
tica. L’actriu es va apuntar to-
tes les expressions que li sem-
blaven característiques: des del
típic lo fins a vae,naltros o cap
de xut. Posteriorment, quan
l’obra es va estrenar al maig al
Teatre Villarroel de Barcelona,
més d’un centenar de veïns van
anar a veure-la. Reien tant
quan sentien les seues expres-
sions que fins i tot l’artista va
parar l’obra per explicar que
eren els que l’havien ajudat
amb la parla.

‘Els hereus’,amb Amparo Moreno,
avui al Teatre de Balaguer
L’actriu hi interpreta una dona de Castelló de Farfanya

TEATRE LA REPRESENTACIÓ TINDRÀ LLOC AQUESTA NIT A LES 22.00

L’actriu Amparo Moreno, en un moment de la interpretació de la comèdia d’Alan Krief.

DOCUMENTADA

L’actriu va visitar al gener la

població de la Noguera per

documentar-se sobre la parla

que usa en aquesta comèdia




