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Divendres, 23 d’octubre del 2015Cap de setmana

Teatre-cabaret
The Hole: creat per Paco León i Yllana.

Lleida. Llotja. Divendres i dissabte (19.30 i
22.30) i diumenge (18.00). Preus: de 26 a 45 €

El teatre de la Llotja es va trans-
formar ahir en un gran cabaret
en la primera de les sis repre-
sentacions fins diumenge de l’es-
pectacle The Hole, una fusió de
teatre de revista, circ, burlesque,
humor, sensualitat i fins i tot
striptease que arriba a Lleida
després de dos temporades
d’èxit a Madrid i dos anys de gi-
ra per tot el país i més de
800.000 espectadors.

El muntatge, creat per Paco
León (Aída) i el grupYllana, està
conduït per un mestre de ce-

rimònies –en aquest moment de
la gira, la popularTerremoto de
Alcorcón–, que convida els seus
amics a les diverses actuacions
que se succeeixen al llarg de més
de dos hores. Per vestir el tea-
tre, les primeres files del pati
de butaques s’han substi-
tuït per a l’ocasió per tau-
les amb cadires com si
es tractés d’un cabaret
en una zona de preu
especial (45 €/40 €).
Sobre l’escenari es
barreja així el caba-
ret amb acrobàcies
circenses, música, tea-
tre, humor i molta pro-
vocació.

Musical
Los sueños deMorfeo: ZMO.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Divendres, 23.
19.30 i 21.30 h. Preu: 10 €

Teatre musical amb l’escola Zo-
na Making Of de Lleida.

Drama
Ricard III: L’Agropecuària.

Lleida. Església de Sant Martí. Dissabte 24
(19.00) i diumenge 25 (18.00). Preu:10 €

Drama històric de Shakespeare
a l’Espai Sant Martí.

Teatre-circ
Enmotion: Jisalom.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Dissabte, 24.
20.00 i 21.30 h. Preu: 5 €

Diferents disciplines amb aques-
ta nova companyia de Lleida.

Dramamusical
Madre coraje: Atalaya Teatro.

Tàrrega. Teatre Ateneu. Dissabte, 24. 21.00 h.
Preus: 15 €, 18 € i 20 €

Text de Bertolt Brecht adaptat
per la companyia andalusa.

Comèdia
Fer riure és un art: Joan Pera.

Mollerussa. L’Amistat. Dissabte, 24. 22.00 h.
Preu: 18 €

Balanç de 50 anys de carrera del
popular actor català.

Dansa familiar
Marta Casals: taller i doble representació.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Diumenge: 11.30
(taller gratuït, 3 a 6 anys), 17.00 (1 a 3 anys) i
18.30 (3 a 6 anys). Preu: 5 € (adults gratis).

Dansa per als més petits.

Humor
Evoluzión: Goyo Jiménez.

Lleida. Teatre Principal. Diumenge, 24. 19.30
h. Preus: 20€ i 22€

Monòleg del conegut humoris-
ta d’El Club de la Comedia.

Comèdia
Coberta núm. 5: Sake Teatre.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Diumenge, 24.
19.00 h. Preu: 8 €

Companyia del programa sèni-
or de la Universitat de Lleida.

Comèdia
El Nom: L’Escotilló Teatre.

Vinaixa. Dissabte, 24. 22.00 h. Gratuït

Representació de la Mostra de
Teatre Còmic de les Garrigues.

ARTS ESCÈNIQUES

La Llotja es disfressa
de gran cabaret
Música, humor i sensualitat a ‘The Hole’

Dos de les protagonistes del cabaret ‘The Hole’, ahir en la primera funció a la Llotja.
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