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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

❘ CERVERA ❘ La capital de la Segar-
ra va obrir ahir les inscripcions 
per a la 39 edició del Curs In-
ternacional de Música de Cer-
vera, que tindrà lloc del dia 21 
al 28 de juliol. Es tracta d’un 
dels cursos musicals més impor-
tants d’Espanya i que reuneix 
any rere any més de 300 alum-
nes de tot el món i una vintena 
de professors internacionals. 
Les especialitats disponibles 

són violí, viola, violoncel, con-
trabaix, guitarra, piano, flauta, 
oboè, clarinet, fagot, trompa, 
trompeta, trombó i música de 
cambra, dos de les quals, contra-
baix i trompeta, tindran també 
format de curs intensiu. Així 
mateix, els alumnes participa-
ran en orquestres i conjunts. Els 
interessats poden inscriure’s al 
web www.catedracervera.cat 
fins al 19 de juliol.

Obren les inscripcions per al Curs 
Internacional de Música de Cervera

MÚSICA FORMACIÓ

El tenor Jonas Kaufmann, durant l’actuació a l’òpera de Verdi.

❘ LLEIDA ❘ L’òpera La forza del des-
tino de Verdi s’emet avui en di-
recte des del Royal Opera Hou-
se de Londres als cines de Lleida 
(JCA Alpicat i JCA Principal), 
la Seu d’Urgell (Cines Guiu) i 
Tremp (Espai cultural La Lira) 
a les 19.15. Es tracta d’una de les 
produccions operístiques més 

esperades d’aquesta temporada 
a nivell mundial, i compta amb 
un espectacular elenc que in-
clou la soprano russa Anna Ne-
trebko, el tenor alemany Jonas 
Kaufmann i el baríton francès 
Ludovic Tézier. La representa-
ció dura aproximadament qua-
tre hores.

ESPECTACLES RETRANSMISSIONS

‘La forza del destino’ de Verdi,  
avui en directe des de Londres

La cançó ‘Glory Days’ del ‘Boss’, 
elegida per al No Surrender 2019
El tercer festival de Vilanova de Bellpuig, el 29 de juny

MÚSICA HOMENATGE

Fans de Bruce Springsteen, durant l’edició de l’any passat del No Surrender Festival.

ÒSCAR MIRÓN

REDACCIÓ
❘ VILANOVA DE BELLPUIG ❘ L’organit-
zació del No Surrender Festi-
val de Vilanova de Bellpuig 
va anunciar ahir que la ter-
cera edició del festival d’ho-
menatge a Bruce Springsteen 
se celebrarà el dissabte 29 de 
juny. En aquesta ocasió, el 
certamen es redueix a un sol 
dia “per mantenir l’esperit 
inicial amb què vam crear el 
projecte”, explica l’impulsor 
i organitzador del certamen, 
Josep Maria Pons. Així mateix, 
afirma que la interpretació i 
enregistrament d’una de les 

cançons de Springsteen torna 
a ser el motiu principal.

Per a aquesta tercera edició 
del No Surrender, és previst 
que els músics i cantants inter-
pretin la cançó Glory Days, 
un tema inclòs al mític àlbum 
Born in the USA del Boss i que 
narra la història d’un home que 
rememora els seus dies de glò-
ria passats durant l’adolescèn-
cia. Josep Maria Pons es mos-
tra optimista i espera “incre-
mentar la xifra de participants 
(durant l’edició anterior van ser 
més de 5.000 persones) per-
què es tracta d’una cançó molt 

festiva” i que permet incor-
porar nous instruments, com 
les trompetes i els trombons. 
Després de l’enregistrament 
de Glory Days hi ha prevista 
l’actuació de la banda tribut 
de Bruce Springsteen Sergio 
Gisbert & The Jacks, formació 
reconeguda com el millor grup 
tribut a Europa.

A partir d’avui, els interes-
sats ja poden formalitzar les 
seues inscripcions. El preu és 
de cinc euros i tots els tràmits 
s’han de fer a través del web 
oficial de l’organització www.
nosurrenderfestival.com.

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 6 D’ABRIL. 12.00 H

Ruta de les Fonts.

Visiteu el Dipòsit del Pla de l’Aigua 
i les fonts.

Inscripcions a Turisme de Lleida.

Ruta de les Fonts.

BALAGUER
Teatre Municipal. C. Àngel Guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252. 
www.balaguer.cat

DISSABTE, 27 D’ABRIL. 22.00 H

Troia, una veritable odissea! Un 
nou espectacle del Cor de Teatre per 
a tots els públics, inspirat en la Ilíada 
i l’Odissea.

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.  
www.auditorienricgranados.cat

DIUMENGE, 7 D’ABRIL. 19.00 H

Rèquiem de Fauré i Rutter.

Orquestra Simfònica del Vallès i cors 
de cambra de l’Auditori Enric Grana-
dos i del Palau de la Música Catalana 
i Cor Ciutat de Tarragona. Dirigeix: 
Xavier Puig.

Preus: 20 €, reduïda 15 €

DIVENDRES, 12 D’ABRIL. 20.30 H

De Txaikovski a l’actualitat.

Halír Trio. Preu: 11 €, reduïda 9 €

DISSABTE, 27 D’ABRIL. 20.30 H

Ainhoa Arteta & OCM. Els últims 
lieders de Strauss.

Entrada: 30 €, reduïda 25 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n.  
973 279 356. www.teatreescorxador.com

DISSABTE, 13 D’ABRIL. 19.00 H

Déjà vu.

Manolo Alcántara.

Entrada: 16 €, reduïda 12 €

TÀRREGA
Teatre Ateneu. Pl. Carme. 973 31 07 31

DIUMENGE, 7 D’ABRIL. 16.30 I 18.00 H

Cicle Tàrrega Sona 2019.

Black Music per als més petits. Un 
repertori dels millors temes de mú-
sica negra: blues, jazz, gòspel, soul, 
funk... amb la Companyia Pels Més 
Menuts.

Companyia Pels Més Menuts.

MUSEU DEL CLIMA/TEATRE DE LA LLOTJA

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 h; 
de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20 h; funcions en caps de setmana i festius, des 
d’1 hora abans) i Oficina de Turisme de Lleida (dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

Diàleg infinit · Col·lectiu Free’t i Cor Eurídice · Dissabte, 6 d’abril. 19.00 h. Gratuït

Espectacle instal·lació itinerant al Museu del Clima i la Ciència de Lleida.

El llibertí · Anexa i Pararam · Diumenge, 7 d’abril. 19.00 h. 26 € / 22 €

Clàssic dirigit per Joan Lluís Bozzo, amb Àngels Gonyalons i Abel Folk.

‘Rèquiem de Fauré i Rutter’.

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


