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Divendres, 3 de juny del 2016

PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

Els lleidatans Zum Zum Teatre,  
al Festival Imaginaria de Binèfar

certàmens arts escèniques

Antoni Llevot, ahir a Lleida amb els organitzadors del Festival Imaginaria de Binèfar.

❘ LLEIDA ❘ Binèfar es convertirà, 
del 6 al 12 de juny, en la seu 
del festival de titelles i imat-
ge en moviment Imaginaria, 
que ha programat 70 activitats. 
A més, també s’ha organitzat 
una exposició d’Isidro Ferrer. 
L’esdeveniment es va presentar 
ahir a Lleida. Entre els grups 
participants es troben els llei-
datans Zum Zum Teatre, que 
repeteixen al certamen després 
d’haver actuat en la segona edi-
ció. La seua funció està pre-

vista al teatre Los Titiriteros 
de Binéfar el diumenge 12 a 
les 19.30 h. 

En aquesta ocasió interpre-
taran La camisa del hombre 
feliz, un espectacle basat en la 
novel·la homònima de Tolstoi. 
Altres formacions que també 
hi actuaran són Guillem Al-
bà, Marcel Gros, L’Estaquirot 
Teatre, Ponten Pie, Teatro Silfo 
o Trabala Puppet Theater, per 
citar alguns noms. Entre les 
propostes s’han previst tam-

bé sessiones escolars a les quals 
assistiran alumnes de diversos 
centres, entre els quals d’Alma-
celles. Lucas Fernández, pro-
ductor executiu del certamen, 
va assenyalar que “a través de 
la cultura podem vertebrar el 
territori”. El festival Imagina-
ria l’organitza l’ajuntament de 
Binèfar i compta amb Paco Pa-
ricio i Pilar Amorós, fundadors 
de la companyia Los Titiriteros 
de Binéfar, al capdavant de la 
direcció artística.

El Primavera Sound arranca 
amb força la setzena edició

certàmens música

VIOLETA GUMÀ/ACN

Assistents al Primavera Sound entrant al recinte del Fòrum.

❘ BARCELONA ❘ El XVI festival Pri-
mavera Sound va obrir ofici-
alment les portes ahir després 
del concert pr ivat de LCD 
Soundsystem dimarts –que es 
va repetir en gran format ahir– i 
la prèvia gratuïta de dimecres, 
amb un magnífic concert de Su-
ede en el qual Brett Anderson 
va repassar els temes que el van 
fer famós als anys 90. 

Després d’arribar la passada 
edició als 195.000 participants, 
el festival transcorrerà entre 
dijous i dissabte en 180.000 
metres quadrats del Parc del 
Fòrum, en què desf i laran 
grans noms com Radiohead, 
John Carpenter, PJ Harvey, 
Sigur Rós, Beirut i Brian Wil-
son. Una de les curiositats serà 

l’estrena de l’escenari dedicat a 
la música electrònica a peu de 
platja batejat com a Beach Club, 
que es troba a cel obert i oferirà 
divuit hores diàries de música 
electrònica.

LES CLAUS

Grups
z Hi desfilaran grans noms com 
Radiohead, John Carpenter, PJ 
Harvey, Sigur Rós, Beirut i Brian 
Wilson.

Dates
z El certamen musical se cele-
brarà al Parc del Fòrum de Bar-
celona fins diumenge.

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel.: 973 211 992  
www.museudelaiguadelleida.cat

DIJOUS, 9 DE JUNY. 19.30 H

Xarrada: Hi ha vida fora de la Ter-
ra? Planetes extrasolars.
Amb Kike Herrero.
sala alfred Perenya.

Museu de l’Aigua.

teatre municiPal
Balaguer. www.teatre.balaguer.cat

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.balaguer.cat

auditori enric granados
lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
973 700 639.

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 4 DE JUNY. 20.30 H

País de poetes i músics!
100 anys de música coral catalana
Jordi Castellà, piano
Cor de Cambra de l’Auditori Enric 
Granados
Xavier Puig, director
Entrada: 12 € Reduïda: 10 €
DIUMENGE, 5 DE JUNY. 19.00 H

A ritme de simfònic!
Jove Orquestra de Ponent.
Agustí López Piñol, director.
Col·labora: Espai Dansa Lleida.
Entrada: 8 € Reduïda: 5 €
DISSABTE, 11 DE JUNY. 20.30 H

Trios de Granados i Dvorak.
Halir trio. Entrada: 12 € Red.: 10 €

teatre escorXador
lleida. Lluís Companys, s/n. 
973 279 356.www.teatreescorxador.com

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.teatreescorxador.com

teatre ateneu · tàrrega
tàrrega. Pl. del Carme, 12. 973 31 07 31

DIVENDRES, 3 DE JUNY. 21.30 H

concert benèfic de the rat Pack 
tribut, a favor d’AECC-Catalunya 
Contra el Càncer · Memorial Albert 
Rosinés. Estàndards que cantaven 
Sinatra, Martin i Davis Jr. Més infor-
mació a www.tarrega.cat

The Rat Pack Tribut.

esPai orFeÓ
lleida. C/ Sant Martí, 60-62.                             
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DISSABTE, 4 DE JUNY. 18.30 H

concert del cor crVll.Celebra-
ció del 6è aniversari del Centre de 
Rehabilitació de la Veu de Lleida. 
Dia de l’Associacionisme Cultural.

Cor del CRV de Lleida.

teatre de la llotja

www.teatredelallotja.cat 973 239 698 Entrades: teatredelallotja.cat; a taquilla (dimarts, 
dimecres i dijous d’11.00 a 13.00 h; de dilluns a divendres 17.00 a 21.00 h; dissabtes de 
funció 17.00 a 21.00 i diumenges i festius des d’1 hora abans de la funció) i a l’Oficina  
de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

de la PurÍssima · Verge · Dissabte, 18 de juny. 23.00 h

Espectacle de cuplet inclòs al cicle La Llotja Dansa & Ritme.

Cor de l’Auditori de Lleida.


