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Rècord de laMostra teatral
de Lleida, amb 54 grups
El certamen amateur, ambuna dotzena de formacionsmés que
el 2013 || A l’Escorxador, del 2 d’octubre al 13 de desembre

ARTSESCÈNIQUESCOMPANYIES

Compañía Punto y Seguimos, d’alumnes de l’escola ZonaMaking Of, a la Mostra de l’any passat.

MAGDALENA ALTISENT

J.B.
❘ LLEIDA ❘ L’efervescència teatral
a Lleida pot mesurar-se cada
any amb la participació de
grups i companyies aficionats
en la Mostra d’Arts Escèniques
Josep Fonollosa que es desen-
volupa des de fa més de vint
anys a la capital del Segrià.
L’edició número 23 del certa-
men, d’octubre a desembre al
Teatre de l’Escorxador, torna-
rà a batre de nou el rècord de
participació. Si l’any passat el
cartell de companyies lleidata-
nes va créixer de 29 fins a 42,
aquest any la participació ar-
ribarà fins a les 54 formacions,
gairebé el doble que el 2012 i
tot un rècord en la història de
la Mostra. Un bon nombre dels
nous grups que formaran part
de la programació s’estrenaran

aquest any a l’escenari i d’al-
tres reprendran les taules des-
prés d’algun any de descans.
Com en l’última edició, la Mos-
tra serà un autèntic repàs a tot
tipus de gèneres d’arts escèni-

ques, des del teatre de text més
clàssic –amb comèdies, drames
i muntatges contemporanis–
fins al teatre infantil i per al pú-
blic familiar, passant pel musi-
cal, la dansa moderna i clàssi-
ca, el clown o fins i tot la mà-

gia, una de les modalitats no-
ves en les últimes edicions.

El programa, que engegarà
el 2 d’octubre i es desenvolu-
parà fins al 13 de desembre,
comptarà amb prop d’un cen-
tenar de funcions, ja que la
meitat de les companyies ofe-
riran dos actuacions dels seus
espectacles. El cartell rècord
de la Mostra posa de nou en
evidència la bona salut del tea-
tre amateur a Lleida, amb
l’aparició de noves companyies,
moltes de les quals formades
per alumnes que acaben estu-
dis a l’Aula Municipal deTea-
tre.A aquesta allau teatral se
sumarà a partir del novembre
les instal·lacions del Larida a
Gardeny, reconvertides en es-
pai per a assajos i produccions
escèniques.

TOTS ELS GÈNERES

La Mostra comptarà amb
grups de teatre de tots
els gèneres, ball, dansa,
musical i fins i tot màgia

CULTURA/ESPECTACLES

Rodatge el mes passat a Alpicat amb l’actor José Mellinas.

CINEPROJECTE
ITMAR FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ El jove compositor
lleidatà MiquelAbella ha fi-
nalitzat el rodatge de la que
serà la seua pel·lícula de de-
but al món del cine, Venki,
un singular projecte de film
sense diàlegs que es podrà
exhibir en sales de cine o
també en format concert,
amb interpretació musical en
directe. Abella, que ara té
previst començar amb la
postproducció de la pel·lícu-
la, ha comptat amb un equip
lleidatà del qual forma part
el fotògraf, productor i guio-

nista Marc Melgosa i l’actor
José Mellinas, format a l’Au-
la deTeatre i amb una àmplia
trajectòria en cine i televisió
des de fa una dècada, amb
papers en pel·lícules com
REC 3, Los últimos días o
Grand Piano, i que també ha
exercit de guionista i produc-
tor.Així mateix, també hi ha
participat l’actriu barceloni-
naAzahara Moyano. El trài-
ler de la pel·lícula s’estrena-
rà el pròxim 26 d’octubre en
el nou festival Som Cinema
a Lleida.

Finalitza el rodatge de la
pel·lícula lleidatana‘Venki’

Exposició d’art colombià a Almacelles
❘ ALMACELLES ❘ El Casal Cultural d’Almacelles inaugurarà diven-
dres (20.30 h) l’exposició col·lectiva Colombians pel món,
que podrà visitar-se fins al 10 de setembre.

Grup folklòric d’Eslovàquia, avui aMequinensa

❘ MEQUINENSA ❘ La plaça de l’Ajuntament de Mequinensa aco-
llirà avui a les 20.00 h l’actuació del grup Folklore Ensem-
ble de Rozmarija, d’Eslovàquia, formació que participa a
l’Encuentro Internacional Ciudad de Zaragoza.

Recital de Brian Caffrey, divendres a l’Ecomuseu

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ L’Ecomuseu d’Àneu a Esterri d’Àneu acolli-
rà divendres (22.30 h) un recital del cantautor irlandès Bri-
an Caffrey, acompanyat del percussionista Àlex Gaspa.


