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CULTURES

El Ballet Nacional d’Argentina, en
la seva primera gira europea, i el de
Johannesburg, el més prestigiós de
Sud-àfrica, s’estrenaran a Manre-
sa durant l’any que ve, en el Toc de
Dansa del Kursaal. La tercera com-
panyia de la programació especí-
fica de dansa serà la catalana Ca-
mut Band, que obrirà el Toc de
Dansa el 14 de març (21 h) amb So-
noritats. La temporada de dansa la
patrocina Rolex-Tous.

El Ballet Nacional d’Argentina
visitarà el Kursaal el 24 d’abril
(21 h) amb un programa de dan-
sa clàssica. Amb Iñaki Urlezaga
com a primer ballarí, el Ballet Na-
cional d’Argentina oferirà frag-
ments d’obres com La Traviata, El
Trencanous i El llac dels cignes. Fi-
nalment, el 23 d’octubre serà el
torn del Ballet de Johannesburg,
que interpretarà Don Quixot, una
de les obres més importants del re-
pertori clàssic de final del segle XIX
amb el ballarí australià, Aaron

Smyth, i la primera ballarina, Mic-
haela DePrince. L’abonament per
al Toc de Dansa costarà 50 euros i
es posarà a la venda el dissabte 13
de desembre. Les entrades indivi-
duals  (Camut Band, de 18 a 20 €;
Ballet Nacional d’Argentina, de 25
a 28 € i Ballet de Johannesburg, de
30 a 32 €) es podran comprar a par-
tir del 16 de desembre. Aquell
mateix dia també es podran ad-
quirir els tiquets (de 20 a 22 €) per
al concert que la gaditana Merche
oferirà el 6 de febrer per presentar
el disc Quiero contarte. 
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El Toc de Dansa del
Kursaal convida per
primer cop el Ballet
Nacional d’Argentina
i el de Johannesburg 
L’abonament per a la temporada, que inclou

Camut Band, es posarà a la venda dissabte 13


Una imatge del Ballet de Johannesburg, que actuarà l’octubre vinent

IMATGE PROMOCIONAL

Encesa dels llums de Nadal, avui
Avui, a les 8 del vespre, una
quarantena d’alumnes de l’Es-

coleta de Teatre de l’Aula d’Arts Es-
cèniques del Kursaal seran els encar-
regats d’encendre els llums de l’arbre
de Nadal, al pati del Kursaal.



LA CLAU

El cinema París de Solsona va es-
trenar el cap de setmana passat el
nou projector digital, indispen-
sable perquè pogués continuar
funcionant. La inversió necessària
ha estat de 63.000 euros. L’Ajunta-
ment de Solsona i el Consell Co-
marcal hi aportaran 12.300 euros
cadascun, que se sumen als 37.000
del departament de Cultura.
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24.600 euros del Consell
i l’Ajuntament per al París

CINEMA

La Nit de Santa Llúcia, que l’any
passat es va celebrar a Manresa,
tindrà lloc enguany el dilluns 22 de
desembre al Liceu de Barcelona i
estrenarà el lliurament del premi
Frederic Roda de Teatre, al qual
s’han presentat 54 textos dramàtics
inèdits escrits en català.
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54 obres de teatre per a
la Nit de Santa Llúcia

LLETRES


