
32 GUIA
SEGRE 

Dilluns, 23 de desembre del 2019

PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

❘ lleiDa ❘ El regidor de Joventut, 
Festes i Tradicions de l’ajunta-
ment de Lleida, Ignasi Amor, va 
afirmar ahir que s’han esgotat 
les entrades per als dos con-
certs que la banda de pop-reg-
gae Txarango celebrarà el 4 i 
5 del mes de setembre de l’any 
que ve. “Són molt feliços amb 
la resposta de la gent”, va afe-
gir Amor. Les entrades es van 
posar a la venda dimecres de 

la setmana passada i només en 
48 hores ja se n’havien venut al 
voltant de 50.000. Els dos con-
certs formen part de la gira de 
comiat del grup català en el qual 
també presentaran el seu quart 
i últim disc. 

Els concerts es faran a l’espla-
nada de Cappont, al carrer Riu 
Ebre, on a més hi haurà exposi-
cions, arts escèniques i ofertes 
gastronòmiques.

esgotades les entrades per als dos 
concerts de Txarango a lleida

música grups

iTmar fabregaT

Un instant de l’òpera d’ahir a l’Auditori.

❘ lleiDa ❘ L’escola de dansa Dan-
cescape i la Banda Municipal de 
Lleida van oferir ahir a l’Audi-
tori Municipal Enric Granados 
una adaptació de l’òpera Car-

men. En un auditori ple de gom 
a gom i en què es van esgotar les 
entrades, l’actuació, que barre-
java música i dansa, es va portar 

a terme amb l’objectiu de donar 
a conèixer aquesta òpera clàs-
sica, una de les més populars i 
conegudes de la història. 

L’espectacle, dirigit per Ama-
deu Urrea, va durar dos hores 
i va comptar amb Montse Seró 
com a soprano i Néstor Losán 
com a tenor.

teatre espectacles

l’enric granados s’omple amb una 
adaptació de l’òpera ‘Carmen’

la música a Cervera ja sona  
en un any de sòlids aniversaris
El conservatori celebra els 40 anys i la Coral Infantil, els 50

concerts efemèrides

Un dels grups corals infantils del conservatori ahir al Gran Teatre de la Passió.

x. sanTesmasses

❘ Cervera ❘ La música està d’ani-
versari a la capital de la Segar-
ra. L’any que ve se celebra el 
40 aniversari del conservatori 
i el 50 aniversari de la Coral 
Infantil Nova Cervera. Les dos 
efemèrides van ser molt pre-
sents en els tres concerts que 
han tingut lloc durant aquest 
cap de setmana. Ahir diumen-
ge al matí, els més de 250 es-
tudiants del centre van oferir 
el tradicional concert de Nadal 
al Gran Teatre de la Passió. Se-
gons el pianista Santi Riu, és 
un concert previ a l’inici de la 
celebració dels actes del qua-

rantè aniversari del conserva-
tori, el més petit de Catalunya. 
Van obrir el concert els grups 
corals infantils, Banda Pícola, 
al qual després es van unir els 
diferents grups de percussió, 
guitarres i també l’orquestra 
Britten.

A la tarda, l’agrupació coral 
de Cervera formada per les 
corals Lacetània, Infantil i 
Ginesta, en total més de dos-
cents cantants, van oferir el 
seu concert al temple gòtic de 
Santa Maria.

En el cas de les corals, s’ha 
de destacar que l’any que ve la 

Coral Infantil Nova Cervera 
celebrarà els cinquanta anys 
de la seua creació.

Per la seua banda, el con-
servatori també va avançar 
un primer acte de celebració 
de l’aniversari divendres passat 
amb la presentació al paranimf 
de la Universitat de Cervera 
d’una obra simfonicocoral com 
és el Glòria de Vivaldi. 

En el projecte es van unir les 
forces corals i orquestrals del 
centre. En el mateix concert 
van actuar també l’orquestra 
juvenil Andreví i la Banda del 
Conservatori.

museu de l’aigua
lleida. av. miquel batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DissabTes, 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’.

Cobla Sant Jordi.

balaguer
teatre municipal. C. Àngel guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252. 
www.balaguer.cat

Dilluns, 6 De gener. 18.00 h.

concert de reis. amb la Cobla sant 
Jordi-la sardana, grans èxits. sarda-
nes d’ahir, d’avui i de sempre.

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

DimeCres 25 (22.00 h) i DiJous 26 (19.00 
h) De Desembre

teatre de nadal

Excuses. versió de la comèdia teatral 
de Joel Joan i Jordi sánchez (Plats 
bruts, Tv3) a càrrec baT. més infor-
mació a www.tarrega.cat.

‘Excuses’, a Tàrrega.

auditori enric granados
Plaça Josep Prenafeta. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

DivenDres, 27 De Desembre. 20.30 h.

Festival de Valsos i Danses

orquestra simfònica del Vallès

Últimes entrades a la venda: 31 €, 
reduïda 26 €

teatre escorxador
lleida. C. lluís Companys.  
973 279 356.www.teatreescorxador.com

Des Del DiJous 26 De Desembre fins 
al DissabTe 4 De gener

els pastorets. Talia Teatre/aem-be-
lles arts Teatre/agrupació Teatral 
Toar. horaris i preus a www.teatre-
escorxador.com

Valsos i danses, a l’Auditori.

‘latemporada’

informació: www.latemporadalleida.cat o telèfon 973 239 698. 
entrades: www.latemporadalleida.cat i a la taquilla de la llotja (dimarts, dimecres i 
dijous, d’11 a 13 h; de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20 h; funcions, des d’1 hora 
abans) i oficina de Turisme de lleida (dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

Hamelin · xip xap · 27, 28 i 29 de desembre. teatre Julieta agustí. 18.00 h. 10 €, 6 €.

nou espectacle de la companyia lleidatana basat en el popular conte.

Amour · marie de Jongh · Dissabte, 4 de gener. teatre de la llotja.18.00 h. 10 €, 6 €.

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

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


