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Dimecres, 14 de setembre del 2016

PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

Estrena sobre els Beatles a 
Londres, en directe al Principal

música història

Estrena del nou documental sobre els Beatles, demà en directe al Principal des de Londres.

documental
eight days a week

Estrena en directe des de Londres.

lleida. Cine Principal. Dijous, 15 de setem-
bre. 19.00 h. Preu: 12 €

❘ LLEIDA ❘ Un exhaustiu repàs dels 
excepcionals anys de gira dels 
Beatles, entre el 1962 i el 1966, 
des de la perspectiva del grup 
i també dels fans. Aquesta és 
la base del film documental 
Eight days a week, del direc-
tor guanyador de dos premis 

Oscar Ron Howard (Una ment 
meravellosa, El codi Da Vin-
ci, Apol·lo 13), que s’estrenarà 
demà dijous a Londres amb la 
presència anunciada de Paul 
McCartney i Ringo Star. Els 
fans a Lleida del quartet de Li-
verpool podran disfrutar en 
directe d’aquesta estrena mun-
dial des del cine Principal, que 
retransmetrà l’esdeveniment 
via satèl·lit des de les 19.00 
hores, amb la catifa roja i el 
photocall d’estrelles en la pre-

mière londinenca, la projecció 
del documental a partir de les 
20.00 hores i fins i tot trenta 
minuts de concert posterior a 
càrrec del grup Shea Stadium. 
Una oportunitat per repassar 
l’impacte mundial del grup i els 
seus components, les relacions, 
l’evolució des del seu primer 
concert fins a l’últim, el seu 
estil de vida i la fama a través 
d’una pel·lícula amb imatges 
d’època restaurades en 4K i 
amb el so remasteritzat.

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

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE. 12.00 H

ruta de les Fonts.
Visita al Dipòsit del Pla de l’Aigua i 
recorregut per les fonts.
Gratuït.

Ruta per les fonts de Lleida.

teatre municipal
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.      
Tel. 973 445 252.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.balaguer.cat

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

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE. 18.00 H

concert down lleida

Dàmaris Gelabert. Entrada: 5 €

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE. 20.30 H

trio Belda

Oksana Shymanska, Carles Belda i 
David Esterri. Entrada: 10 €, reduïda 
8 €

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE. 20.30 H

la música i la paraula

Néstor Bayona, piano. Entrada: 10 €, 
reduïda 8 €

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

Programació per determinar.

teatre ateneu · tàrrega
plaça del carme, 12. 973 310 731

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE. 21.00 H

50è aniversari de la cantada d’ha-
vaneres de calella de palafrugell: 
La cantada als auditoris. Concert 
amb les actuacions dels grups Port 
Bo, Boira, Arjau i Neus Mar. 
www.tarrega.cat

El grup lleidatà Boira.

Fundació orFeó lleidatà
lleida. C/ Sant Martí, 60-62.                             
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

TEATRE DE L’ESCORXADOR

DISSABTE, 24 DE SETEMBRE. 20.30 H

el vell mozart. la cara oculta 
d’un geni. Espectacle musical 
amb el cor de l’Orfeó Lleidatà i 
Pedro Pardo.

L’actor Jaume Jovells.

teatre de la llotja

informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
entrades: www.teatredelallotja.cat i oficina de turisme de lleida (c. Major, 31 bis), 
de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h, i diumenges i festius, de 
10.00 a 13.30 h (juliol i agost, taquilla de la Llotja tancada).

jorge jaVier VÁZQueZ · iba en serio · 1 d’octubre, 21.00 h; 2 d’octubre, 19.00 h

La banda sonora de la seua vida, una eclèctica i explosiva coctelera musical.

Néstor Bayona.

FiraTàrrega va omplir  
120 de les 140 funcions 
programades de pagament

arts escèniQues Balanç

MARTÍ E. BERENGUER

Espectacle de la Fundación Collado al poliesportiu municipal.

❘ TÀRREGA ❘ L’organització de la 
Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega va publicar ahir el ba-
lanç definitiu de la 36a edició 
del certamen, que es va tancar 
diumenge passat, i en va desta-
car no només l’èxit de públic als 
carrers i places de la capital de 
l’Urgell, sinó també el d’espec-
tadors en els muntatges en sales 
interiors, ja que es van esgotar 
les entrades en 120 de les 140 
sessions programades de paga-
ment. Una xifra que representa 
un total de 8.839 entrades venu-
des, un 85,7% dels espectacles. 
FiraTàrrega va repartir també 
5.553 invitacions per a profes-

sionals per a aquestes obres, la 
qual cosa va donar una ocupa-
ció de 14.392 localitats, que 
augmenten el percentatge fins 
al 87%. La fira va registrar un 
total de 887 professionals ins-
crits de 505 entitats: 547 cata-
lans, 150 de la resta de l’Estat 
i 190 d’internacionals. D’altra 
banda, altres xifres destacades 
de l’edició passada van ser les 
3.315 persones que van utilitzar 
la zona d’acampada de Tàrrega 
durant els quatre dies del certa-
men o les 203 persones que van 
participar de forma activa col·la-
borant en set projectes escènics 
que es van estrenar a la fira.


