
44 GUIA
SEGRE 

Dimecres, 11 de desembre del 2019

PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

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

DISSABTES, DE 17.00 A 20.00 H

la força de l’aigua.

Exposició permanent sobre La Ca-
nadenca, Pearson i el canal de Seròs. 
Gratuït.

Exposició ‘La força de l’aigua’.

‘Kissu’, del Centre de Titelles.

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

DIUMENGE, 22 DE DESEMBRE. 18.00 H

Kissu. Centre de Titelles de lleida.
Espectacle de titelles per als més pe-
tits (1 €). En acabat, festa Caga-soca 
de Nadal.

Tàrrega · museu urgell
Carrer major, 11. 973 310 731.

DEL 4 AL 8 I DE L’11 AL 15 DE DESEMBRE

TemPOrada de TeaTre 2019-20

Cosas que se olvidan fácilmente, 
de Xavier Bobés. Teatre d’objectes i 
memòria col·lectiva. Una experiència 
única amb sols 5 espectadors a cada 
sessió. Consulteu www.tarrega.cat

Teatre d’objectes i memòria.

audiTOri enriC granadOs
Plaça Josep Prenafeta. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

DIMECRES, 11 DE DESEMBRE. 21.00 H

Boleros i cançons d’amor

antoni Tolmos

Entrada: 12 €, reduïda 10 €

TeaTre esCOrxadOr
lleida. C. Lluís Companys. 973 279 356.
www.teatreescorxador.com

28 mostra d’arts escèniques Jo-
sep Fonollosa ‘Fono’

Teatre, música, circ i dansa amb 28 
companyies participants fins al de-
sembre. Programació i entrades a la 
taquilla del teatre.

El pianista Antoni Tolmos.

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 cap 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).

Escape Room · Divendres, 13 de desembre. llotja. 21.00 h. 26 €, reduïda 22 €

Joel Joan és l’estrella d’aquesta comèdia produïda per Arriska i Teatre Goya.

Amour · marie de Jongh · Dissabte, 4 de gener. 18.00 h. 10 €, reduïda 6 €

Premi Max 2017 d’arts escèniques al millor espectacle familiar.

❘ ALPICAT ❘ Les sales de cine JCA 
Alpicat del Grup Principal han 
organitzat per al proper 19 de 
desembre una marató galàctica 
de cara a l’estrena de l’episo-
di IX de Star Wars, l’últim que 
tanca la saga creada per Geor-
ge Lucas. D’aquesta manera, el 
públic podrà veure a partir de 
les 16.00 hores els episodis VII i 
VIII abans de l’esperada estrena 
de l’últim capítol de La guerra 

de les galàxies. A més, tant el 
dijous 19 com el divendres 20 es 
preveu que els espectadors que 
acudeixin a veure la pel·lícula 
disfressats de personatges de 
la sèrie rebin un regal (fins que 
s’esgotin les existències). Final-
ment, per al cap de setmana del 
21 i 22 de desembre s’ha pre-
parat un estand 3D al vestíbul 
per gaudir d’una experiència en 
realitat virtual.

Marató ‘galàctica’ a JCA Alpicat  
en l’estrena de ‘Star Wars IX’

Cine PrOmOCió

EFE

Manolo Caracol i Lola Flores representant el musical ‘Zambra’.

EFE

❘ SEVILLA ❘ L’espai Box Cartuja de 
Sevilla acollirà aquest diven-
dres l’estrena nacional de Lola, 
el musical que, protagonitzat 
per la granadina Verónica Car-
mona, recorrerà la vida perso-
nal i professional de la cantant 
i bailaora Lola Flores, des dels 

inicis fins a les últimes actuaci-
ons. Es tracta, com va explicar 
ahir la productora de l’especta-
cle, d’“un viatge musical a tra-
vés dels passos de la de Jerez, 
remolí de color en una Espanya 
en blanc i negre”, que s’inicia 
amb els seus primers èxits al 
costat de Manolo Caracol.

músiCa FlamenC

Sevilla acollirà l’estrena d’un 
musical de Lola Flores divendres

El cicle ‘Joc al Ninot’ arribarà al 
gener amb cinc obres de titelles
Deu funcions al CaixaForum Lleida en sessions dominicals

arTs esCèniques PresenTaCió

El Centre de Titelles de Lleida estrenarà ‘On vas, Moby Dick?’, adaptació del clàssic de Melville.

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ L’edició número 24 del 
cicle Joc al Ninot, que orga-
nitza el Centre de Titelles de 
Lleida, arribarà el mes de gener 
vinent amb cinc espectacles de 
titelles per als més petits, en 
deu funcions al CaixaForum 
Lleida els diumenges fins al dia 
9 de febrer. Rocamora Teatre, 
companyia de Carles Cañellas, 
estrenarà el cicle el 12 de gener 
amb Solista, un espectacle de 
set històries representades per 
sis titelles de fil diferents. Un 
joc poètic i sorprenent entre el 
titellaire i els titelles a càrrec 
d’un Carlos Cañelles que va 

ser homenatjat a la Fira de Ti-
telles de Lleida l’any 2016. El 
diumenge dia 19 de gener serà 
el torn per a l’última producció 
del Centre de Titelles de Llei-
da, que es veurà per primera 
vegada a Lleida: On vas, Moby 
Dick?, una adaptació per al pú-
blic infantil del clàssic de Her-
man Melville. La companyia 
italiana Di Filippo Marionnette 
atansarà a Lleida el dia 26 de 
gener l’obra Penjant d’un fil, 
un espectacle poètic que s’ha 
passejat per diferents teatres i 
festivals d’arreu del món. Eu-
genio Navarro representarà el 

dia 2 de febrer els seu Rutines, 
amb Malic, el protagonista de 
l’espectacle, que s’enfrontarà 
a la rebel·lió dels personatges 
i dels elements escènics en una 
comèdia delirant. Finalment, 
el Centre de Titelles acomia-
darà el cicle el dia 9 de febrer 
amb el ximpanzé simpàtic i 
graciós Xim. En col·laboració 
amb l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, també es preveuen dos 
representacions en localitats 
de la província. Les entrades 
es posaran a la venda dilluns 
vinent per 7 euros a platea i 5 
a l’amfiteatre.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


