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Divendres, 20 de gener del 2017Cap de setmana

La setmana dels Tres Barbuts és 
pròdiga en festes arreu del ter-
ritori. Una fa parada i fonda a 
Alfarràs, fusionant la devoció al 
patró amb els balls i atraccions 
per a la mainada.

De fet, escalfa motors tot ho-
norant a Sant Sebastià, sortint 
en processó i oficiant una missa. 
A la tarda i nit, via lliure als te-
mes d’ahir, avui i de sempre, 
interpretats per l’orquestra Ata-
laia. L’endemà, la música de 
Glacé imposarà  la seua llei, un 
cop tanqui portes el parc de jocs 
per als més petits, obert matí i 
tarda. I, posant la cirereta al cap 
de setmana, tothom dansarà al 
ritme de Mambo. Tot just acabada la processó, oficiaran una missa solemne.

La gresca surt al carrer
LA PROCESSÓ EN HONOR DE SANT SEBASTIÀ INICIA LA FESTA D’HIVERN, 
MARCADA PELS BALLS AMB ATALAIA, GLACÉ I MAMBO I UN PARC INFANTIL

DIVENDRES 20
11.30 Processó en honor a Sant Se-
bastià. A l’església vella.
12.00 Missa solemne en honor a Sant 
Sebastià.
19.00 Ball animat per l’orquestra Ata-
laia. Al poliesportiu.
 23.00 Ball de nit a càrrec de l’orques-
tra Atalaia.

DISSABTE 21
11.30- 14.00 Obertura del parc infan-
til Bob’s.
16.00-18.00 Reobertura del parc de 
jocs per als més petits.
19.00 Ball llarg animat per l’orquestra 
Glacé.
00.30 Winter Festa. M. amb les actua-
cions de Marsal Ventura, Monky Dj i dj 
Poch. Preu. 5 euros amb consumició.
Al pavelló.

DIUMENGE 22
18.00 Sessió de ball amenitzada pel 
duo Mambo, que posarà el punt final 
a les festa major d’hivern de Sant Se-
bastià 2017.

Alfarràs | Festa major

SEGRE

Marsal Ventura, 
a la Winter Fest 
Els joves fan seua la festa 
d’hivern amb un cartell propi 
dissabte nit. Batejat com a 
Winter Fest. M,  l’encapçala 
Marsal Ventura, que ajun-
ta la triple faceta de  ràdio 
speaker, productor i DJ, do-
nant peu a sessions energè-
tiques. Arredoniran la vet-
llada els DJ Monky i Poch. 
L’entrada  al pavelló costa 5 
euros, amb consumició.

La cita, dissabte.

pop-rock
‘symphonic rhapsody of queen’

Rock Band.

Lleida. Llotja. Divendres, 20 de gener. 21.00 
h. Preu: 47 € (Amics Llotja: 42 €).

Xou que reviu els èxits de la mítica 
banda de Freddy Mercury.

ska, reggae, fusió
rereguarda

Res d’atura.

Lleida. La Boîte. Divendres, 20 de gener. 
20.30 h. Preu: 8 €

La jove banda de Reus presenta 
el seu primer àlbum.

pop
The crab appLes

Hello stranger.

Lleida. Cafè del Teatre. Divendres, 20 de ge-
ner. 22.30 h. Preu: 8 €

Noves cançons en anglès del jove 
quartet català.

jazz
Tui higgins & xavier monge

Vocalista i piano.

Lleida. Pub Antares. Divendres, 20 de gener. 
22.30 h. Gratuït.

Sessió de jazz amb la cantant Tui 
Higgins i Xavier Monge al piano.

simfònica
orquesTra juLià carboneLL

cervera. Paranimf de la Universitat. Dissabte, 
21 de gener. 19.00 h.

La Seu d’Urgell. Sala Sant Domènec. Diumen-
ge, 22 de gener. 19.00 h. Gratuït.

Bandes sonores de cine a Cervera 
i contemporània a la Seu d’Urgell.

eLecTrònica, famiLiar
‘biTàcoLa, un quadern musicaL’

Trípole.

Lleida. CaixaForum. Dissabte, 21 de gener. 
18.00 h. Preu: 6 €

Electrònica per a públic familiar.

MÚSICA ARTS ESCÈNIQUES

Un mestre del saxo de jazz
El nord-americà Scott Hamilton, diumenge a l’Auditori de Lleida 
|| En format de quintet, juntament amb el català Toni Solà

jazz
scoTT hamiLTon & Toni soLà quinTeT

Lleida. Auditori Enric Granados. Diumenge, 22 
de gener. 20.30 h. Preu: 12 € / 10 €

El nord-americà Scott Hamilton, 
un dels grans mestres del saxo de 
jazz de les últimes dècades, prota-
gonitzarà diumenge un concert a 
l’Auditori de Lleida, acompanyat 
per un dels jazzmen catalans més 
reconeguts, el saxofonista Toni So-
là, amb el suport de Gerard Nieto 
al piano, Ignasi González al contra-
baix i Xavi Hinojosa a la bateria. Un 
quintet amb un so poderós, que 
beu de la millor tradició del jazz 
de sempre.

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

El saxofonista Scott Hamilton, figura diumenge a l’Auditori.

Els protagonistes de ‘Kissu’.

Les marionetes de 
‘Kissu’ estrenen el 
cicle ‘Joc al ninot’

dansa cLàssica
‘eL LLac deLs cignes’

Royal Russian Ballet.

cervera. Teatre de la Passió. Divendres, 20 de 
gener. 20.00 h. Preu: 26 €

Un clàssic amb música de Txaiko-
vski, amb 40 ballarins en escena.

comèdia
‘quina comuniTaT de veïns!!!’

Bordeta Escènic.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Diumenge, 22 
de gener. 19.00 h. Preu: 5 €

Grup de la Llar de Jubilats de la Bor-
deta, a la Mostra de Lleida.

dansa conTemporània
‘perra de nadie’

Marta Carrasco.

Lleida. Teatre de l’Escorxador. Dissabte, 21 de 
gener. 20.30 h. Preu: 16 € / 12 €

Un solo de dansa de la prestigiosa 
coreògrafa Marta Carrasco.

comèdia
‘orgasmos’

Amb Cristina Brondo i Roger Pera.

mollerussa. L’Amistat. Diumenge, 22 de gener. 
19.00 h. Preu: 15 €

Virtuts, debilitats i diferències en-
tre els dos sexes.

comèdia
‘avui no sopem’

David Bagés, Jordi Banacolocha, Maife Gil.

balaguer. Teatre Municipal. Diumenge, 22 de 
gener. 19.00 h. Preus: 25 € i 22 €

Pares jubilats, amb fills que no mar-
xen mai de casa.

famiLiar
‘kissu’

Centre de Titelles de Lleida.

Lleida. CaixaForum. Diumenge, 22 de gener. 
11.00 h. i 12.30 h. Preus: 7 € i 5 €

Kissu, del Centre de Titelles de 
Lleida, estrenarà diumenge la 
programació del 21è Joc al ninot, 
el ja tradicional cicle de marionetes 
destinat al públic infantil i familiar 
que organitza cada any el Centre 
de Titelles a CaixaForum. Kissu, un 
cadell de llop, s’ha perdut. Duna 
i el seu avi, creient que es tracta 
d’un gosset, el porten a casa. Què 
passarà quan descobreixin que 
Kissu és un llop? Un espectacle 
de marionetes per a nens de 3 a 
8 anys.


