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Divendres, 19 de setembre del 2014

El blues i el seus hereus,
rock’n’roll, boogie-woogie i
soul es deixen sentir a Ponent.
Vuit grups desembarquen
aquest cap de setmana aAl-
batàrrec, al redós del segon
Blues&plus, únic a les terres
de Lleida.

Repartits per diversos es-
cenaris apartats del nucli ur-
bà, destil·laran ofici forma-
cions comAContrablues, es-
collit el millor grup europeu
de l’any al festival de Riga,
The Travelling Brothers, o
Wax and Boogie.També llui-
ran mestratge i humor alho-
ra bandes comTheAcoustic

A Contrablues actua avui.

A CONTRABLUES

Passiópel bonblues
ALBATÀRREC CONVOCA DE NOUUN FESTIVAL ÚNIC A PONENT, ONTENEN
CABUDA ELS CONCERTS, ‘MASTERCLASS’ I UN CONCURS DE GRUPS NOVELLS

DIVENDRES 19
22.30Queralt Albiñana Blues Band.
01.30 A Contrablues. A l’escenari
del parc del Riu.
03.00 Masterclass Duck’s Dance a
càrrec deManolo Poy (places limita-
des, inscripció anticipada). Jam Ses-
sion.
Al local de la comunitat del blues de
Lleida.

DISSABTE 20
12.30 Lonesome Rendezblues.
14.00 Black Snakes. A l’escenari
Passeig.

19.30 Txus blues & Jose Bluefin-
gers.
21.00The Acoustic Blues Company.
A l’escenari Equinocci.
23.30Wax & Boogie.
01.30 Travelling Brothers. A l’esce-
nari del parc del Riu.
03.00 Jam Session (places limita-
des, inscripció anticipada). Al local
de la comunitat de blues de Lleida.

DIUMENGE 21
Vermut & Blues.
13.00 Concurs Blues & + de grups
novells i Jam Session. A l’escenari de
la plaça Sant Salvador.

El cartell combina el so clàssic amb l’acústic o rock’n’roll.

SEGRE

Albatàrrec | II Festival de blues

Blues Company i el duo Lone-
some Rendezblues, artífexs d’un
xou que frega el surrealisme, on
desfilen tot tipus de personatges
estrambòtics. OTxus Blues i Jo-
sé Bluefingers, capaços de recon-

vertir qualsevol estàndard del
blues o del rock en tangos, nar-
cocorridos o el que sigui amb
unes lletres que transpuen iro-
nia. Completaran el cartell el
blues rural deThe Black Snakes,
guanyadors del primer concurs,
i QueraltAlbiñana Blues Bland,
comandada per aquesta actriu,
coneguda per les seues incur-
sions en la petita pantalla.
El festival no es conforma amb

delectar als incondicionals del
blues, sinó que vol fer pedrera.
Per això, convoca novament el
concurs de talents novells, on
enguany s’han inscrit tres grups.
I per tots aquells que vulguin

endinsar-se en aquest món, hi
haurà ocasió d’aprendre cara a
cara amb els músics, ja que im-
partiran unes masterclass a la
seu de la comunitat del blues de
Lleida.
Fet i fet, disfrutaran d’un me-

nú on tot és de caire gratuït. Ho
organitzen l’Ajuntament d’Al-
batàrrec, la Comunitat del Blues
de Lleida i la Diputació de Llei-
da, a través de l’IEI.

Comèdia
Joc de dames: Asdorus-teatre.

Fondarella. Cal Ros (rambla de la Font). Di-
vendres, 19 de setembre. 22.00 h. Gratuït

Un catàleg de mirades femeni-
nes cap al gènere masculí ple-
nes d’humor àcid.

Comèdia
CarWash: Estripagecs Teatre.

La Seu d’Urgell. Rentacotxes El Dofí. Diven-
dres, dissabte i diumenge. 21.30 h. Preu: 10€

Adaptació de la comèdia de
Marc Rosich, ambientada en
una gasolinera amb rentador.

ARTS ESCÈNIQUES

CAP DE SETMANA

L’Alzheimer puja a l’escenari amb
una obra de teatre a Tàrrega
‘André y Dorine’, a càrrec de la companyia basca Kulunka

Tragicomèdia
André y Dorine: companyia Kulunka.

Tàrrega.Teatre Ateneu. Dissabte 20 de setem-
bre. 21.00 h. Preu: 10 €

Tàrrega commemora el Dia
Mundial de l’Alzheimer, que se
celebra diumenge, amb una sè-
rie d’actes que comencen demà
amb una obra de teatre. André
y Dorine, a càrrec de la jove
companyia basca Kulunka, és un
muntatge sense paraules que
narra la història d’una parella
d’ancians que han de plantar ca-
ra a aquesta malaltia. Els intèr-
prets, amb màscares, transpor-
ten l’espectador per una mun-
tanya russa de somriures i llàgri-
mes. La recaptació de les entra-
des es donarà a l’Associació
AlzheimerTàrrega i Comarca. Imatge d’una de les escenes d’’André y Dorine’.

FIRMA DE FOTO

Romanços i
cançons del
1714 a Cervera
Historicomusical
Testament 1714: amb Sílvia Bel, Llúcia Vi-
ves i Carles Beltran.

Cervera. Paranimf de la Universitat. Dissab-
te, 20 de setembre. 22.30 h. Preu: 5 €

El paranimf de la Universitat
de Cervera serà l’escenari de
Testament 1714. Sílvia Bel,
LlúciaVives i Carles Beltran
descriuran, a través de pas-
satges èpics en forma de ro-
manços i cançons de resistèn-
cia, els fets d’un dels capítols
més cruels de la història de
Catalunya. L’actriu Sílvia Bel.


