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TEATRE

Obra: Olivia y Eugenio 
Amb Concha Velasco 
Data: 12 de febrer

Obra: Ser-ho o no 
Amb Josep Maria Flotats 
Data: 11 de març

Obra: Terra baixa 
Amb Lluís Homar 
Data: 16 d’abril

Obra: Atchúusss!!! 
Amb Adriana Ozores, Fernando 
Tejero i Malena Alterio (28 de maig)

CONCERTS

Artista: Vanesa Martín 
Data: 18 de març

Obra: Pink Floyd Symphonic 
Grup: Rock Band (40 artistes)  
Data: 9 d’abril

Artista: Ara Malikian 
Data: 22 d’abril

DANSA

Obra: El llac dels cignes 
Companyia: Russian Classical Ballet 
Data: 14 de gener

HUMOR

Artista: Carlos Latre 
Data: 12 de març

ÒPERA

Obra: Madama Butterfly 
Prod.: Amics de l’Òpera de Sabadell 
Data: 29 d’abril

MÀGIA

Artista: Mag Lari 
Dates: 5 i 6 de març

MUSICAL

Obra: Mamma mia! 
Dates: 5 a 8 de maig 
Data: 12 de febrer

Cambrils, en un llibre  
de mans d’un lleidatà

PUBLICACIONS DIBUIX

L’artista, Fèlix Montagut, al costat de la seua esposa, Anna Gómez, en l’exposició a la sala de la Fecoll.

❘ LLEIDA ❘ La sala d’actes del Cen-
tre Cultural de Cambrils aco-
llirà divendres la presentació 
del llibre Cambrils, a escaire 
i cartabó, obra del lleidatà Fè-
lix Montagut. En la publicació 
poden contemplar-se dibuixos 
de diferents racons d’aquesta 
localitat de la costa de Tarra-
gona, acompanyats de textos 
escrits per veïns del municipi. 
L’acte comptarà amb la presèn-
cia del mateix autor, així com 
d’autoritats de l’ajuntament de 

Cambrils. D’altra banda, una 
mostra dels dibuixos d’aquest 
autor de Lleida poden veure’s 
fins al pròxim 31 de desembre 
a la sala Manolo Calpe de la 
Fecoll. En aquest cas, són obres 
sobre el turó de la Seu Vella, 
en què utilitza l’escaire, el car-
tabó, el retolador calibrat i el 
llapis. L’exposició, titulada El 
turó de la Seu Vella: Patrimoni 
dels lleidatans, permet gaudir 
de detalls de racons molt fami-
liars per als lleidatans.

MISSATGES

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Grans noms de l’esce-
na espanyola i catalana, com 
Concha Velasco, Josep Maria 
Flotats, Lluís Homar, Adriana 
Ozores, Malena Alterio i Fer-
nando Tejero, formaran part de 
la programació del teatre de la 
Llotja durant la pròxima tempo-
rada. L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, va presentar ahir el cartell 
d’espectacles per al primer se-
mestre del 2016, en el qual tam-
bé figuren estrelles de la música 
com Ara Malikian, que precisa-
ment va omplir l’aforament de 
la Llotja divendres passat i que 
repetirà davant de l’“aclamació 
popular”. La nova temporada 
engegarà el 14 de gener amb 
un clàssic del ballet, El llac dels 
cignes. Com és habitual, el tea-
tre lleidatà també acollirà una 
producció operística, Madama 
Butterfly, a l’abril. Altres estre-
lles de la programació seran el 
Mag Lari, amb el seu nou xou; 
Carlos Latre, amb l’espectacle 
15 años no es nada, i la parella 
humorística formada per Ernes-
to Sevilla i Joaquín Reyes amb 
Viejóvenes. I la cirereta del car-
tell arribarà al maig, amb el nou 
muntatge del musical Mamma 
mia!, encapçalat per Nina.

L’alcalde va afirmar que “els 
resultats del primer semestre 
del 2015 van ser molt bons, amb 
un 72% d’ocupació mitjana, un 
percentatge similar al de l’any 
passat i amb una previsió per a 
aquest segon semestre d’igual 
magnitud”. Ros va destacar 
que es va aconseguir omplir 
el 100% de l’aforament en els 
espectacles del monologuista 
David Guapo; els concerts de 
Sergio Dalma, Joan Manuel Ser-
rat, Sílvia Pérez Cruz i Ara Ma-
likian; la coral In Crescendo; el 
certamen de dansa urbana The 
Best On, i dos de les funcions 
previstes per a aquest mes de 
desembre, el muntatge teatral 
de Justo Molinero i l’espectacle 

ARTS ESCÈNIQUES PROGRAMACIÓ

Una Llotja amb moltes estrelles
Concha Velasco, Flotats, Latre, el Mag Lari, Ara Malikian i Adriana Ozores, noms propis de la 
pròxima temporada || Òpera, ballet clàssic i el musical ‘Mamma mia!’ completen el cartell

La notícia, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

ALGUNES PROPOSTESde l’Orfeó Lleidatà Christmas.
cat. L’alcalde també va destacar 
els aforaments d’entre el 80 i el 
90% aconseguits pel Mag Lari, 
l’òpera Turandot, Quim Mas-
ferrer, l’obra teatral La ratone-
ra i les marionetes de La Casa 
Flotant, de la passada Fira de 
Titelles. 

A tall de balanç dels últims 
cinc anys, Ros va destacar que 
“la Llotja ha rebut gairebé 
209.000 espectadors, la qual 
cosa suposa una mitjana de més 
de 41.000 persones a l’any, que 
és tot un rècord per a Lleida i 
demostra de llarg que és la sala 
cultural que té més interès per 
al públic”.

Per la seua part, Antoni Ca-
bero, de Zucar Event, va avan-
çar que “tenim un 99% de pos-
sibilitats de portar l’any que ve 
La Cubana a la Llotja”.

Programador  
únic per a la Llotja 
i l’Escorxador
n En virtut del nou model 
aprovat en el darrer ple 
municipal, el director del 
Teatre de l’Escorxador,  
que s’elegirà en concurs 
públic, s’encarregarà de la 
programació teatral dels 
diferents espais munici-
pals (Escorxador, Teatre 
Julieta Agustí i Llotja). 
Ros va avançar que ben 
aviat sortiran les bases 
del concurs (també per a 
la Panera) i el càrrec po-
dria estar cobert al mes 
de març.

L’humorista Carlos Latre presentarà ‘15 años no es nada’.

El nou muntatge del musical ‘Mamma mia!’ arribarà al maig.

Concha Velasco, al febrer.

Flotats, a ‘Ser-ho o no’.

Ara Malikian repetirà a l’abril.


