
Un concert de música 
de cambra inaugura la 
temporada a l’Auditori
El recital, aquest divendres a les 20.30 hores
Lleida
REDACCIÓ

L’Auditori Municipal Enric Grana-

dos inaugura aquest divendres la 

temporada de tardor amb el con-

cert de música de cambra Guita-

rra Busca Ensemble, amb Laura 

Fontanals i LleidArt Ensemble. 

Lげ;Iデ┌;Iｷﾙ ピﾐSヴ< ﾉﾉﾗI ; ﾉWゲ ヲヰくンヰ 
ｴﾗヴWゲ ; ﾉ; ゲ;ﾉ; ヲく Eﾉ IﾗﾐIWヴデ デ;ﾏ-

bé inaugura la programació esta-

ble d’arts escèniques i música a 

LﾉWｷS;が ﾉ; Tヲく
Guitarra Busca Ensemble és 

una proposta musical que pretén 

explorar i revelar diferents so-

noritats en la música de cambra 

┌ピﾉｷデ┣;ﾐデ ﾉ; ｪ┌ｷデ;ヴヴ; Iﾗﾏ ; ｷﾐゲデヴ┌-

ment principal. En un mateix con-

cert es podran escoltar diversos 

ピﾏHヴWゲ ｷ IﾗﾏHｷﾐ;Iｷﾗﾐゲ ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴゲ 
a mesura que la guitarra es va fo-

nent en ensembles formats per 

instruments de vent, corda fre-

gada o corda percudida donant 

així l’oportunitat a l’espectador 

SW SWゲIﾗHヴｷヴ ﾏ┎ﾉピヮﾉWゲ デW┝デ┌ヴWゲ 
i possibilitats de la guitarra. La 

temporada de tardor de l’Audi-

デﾗヴｷ ヮヴWゲWﾐデ; ヲヰ ヮヴﾗヮﾗゲデWゲが WﾐデヴW 
elles la presentació del nou disc 

de Blaumut, Equilibriが Wﾉ ヲΓ SW ゲW-

tembre a les vuit de la tarda.

Aquest mes de setembre el Tea-

tre Principal reprèn el seu calen-

dari habitual de projeccions en 

SｷヴWIデW ｷ ;ﾉデヴWゲ Iﾗﾐピﾐｪ┌デゲ ;ﾉデWヴ-
ﾐ;ピ┌ゲ ｷ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ; ﾐﾗ┗Wゲ ﾗヮIｷﾗﾐゲ 
d’oci diferents de la cartellera 

habitual del cinema. El tret de 

ゲﾗヴピS; SW ﾉ; ﾐﾗ┗; デWﾏヮﾗヴ;S; 
comença avui amb La Flauta 

Màgica SW Mﾗ┣;ヴデが ヴWデヴ;ﾐゲﾏW-

sa en directe des del Royal Ope-

ra House de Londres. El ballet 

Wﾐ SｷヴWIデW ゲWヴ< デ;ﾏHY ┌ﾐ SWﾉゲ 

plats forts de la temporada, que 

;ケ┌Wゲデ ;ﾐ┞ デﾗヴﾐ;ヴ< ; Iﾗﾏヮデ;ヴ 
amb les representacions d’una 

de les companyies amb més 

renom a nivell internacional: 

el Bolshoi Ballet de Moscou. El 

Corsarioが ケ┌W Wゲ ヮヴﾗﾃWIデ;ヴ< Wﾉ 
Sｷ┌ﾏWﾐｪW ヲヲ SげﾗIデ┌HヴWが WﾐIW-

デ;ヴ< Wﾉ IｷIﾉW SW H;ﾉﾉWデゲが ゲWｪ┌ｷデ SW 
Las Aventuras de Alícia en el País 

de las Maravillasが ケ┌W ゲげWﾏWデヴ< 
en directe des del Royal Opera 

Hﾗ┌ゲW Wﾉ ヲン SげﾗIデ┌HヴWく

El Teatre Principal engega 
el nou programa amb ‘La 
Flauta Màgica’ de Mozart

FOTO: Teatre Principal / Imatge de l’òpera ‘La Flauta Màgica’ 
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MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | OCIO 45

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

Et conviden a la sessió especial 
de la nova pel·lícula de, 

‘Kingsman: El círculo de oro’

Si és subscriptor de LA MAÑANA, li agrada el cinema i està interessat en assistir aquest       
divendres a la sessió especial d’estrena de la pel·lícula 

‘Kingsman: El círculo de oro’, als cinemes JCA d’Alpicat, passi aquest dijous, 
a partir de les 11’00h. per les nostres oficines del 

Polígon Industrial El Segre, Parcel·la 118, a recollir la seva invitació.
Màxim dues entrades per subscriptor.

           Promoció vàlida fins exhaurir les invitacions.


