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Una companyia de dansa alemanya
rep el 7è Premi d’Arts Escèniques
20
El tinent d’alcalde Xavier
Sàez ha fet lliurament del
taló del 7è Premi de Projectes d’Arts Escèniques Lleida 2006, dotat amb 7.000
euros, a Miguel Muñoz, de
la companyia de dansa Juscka Weigel, guanyadora del
certamen del 2006.
El jurat format per Llorenç
Corbella, Paz Santa Cecilia,
Jordi Fondevila i Ferran Madico va atorgar el premi al
projecte “You should be a
dream” d’aquesta companyia de dansa alemanya el
passat mes d’octubre.
La companyia, per mitjà del
premi de Lleida, ha trobat
la complicitat del Mercat
de les Flors de Barcelona,
que juntament amb l’IMAC

aquest certamen en l’àmbit
de tot l’Estat espanyol i de
la Catalunya Nord. A l’edició
del 2006 es varen presentar 72 projectes.
La Baldufa
L’IMAC, en la seva voluntat
de contribuir a la producció
d’espectacles, convoca
anualment els ajuts per a
les companyies de teatre i
dansa de la ciutat per a la
producció d’espectacles i
la mobilitat.
El grup Juscka Weigel s’ha endut el premi, al qual han concorregut 72 projectes.

de Lleida seran els coproductors d’aquest espectacle, que es podrà veure a
Lleida dins la programació
de la temporada 2007-2008
del Teatre Municipal de
l’Escorxador.

En els darrers tres anys les
companyies guanyadores
a Lleida han trobat, mitjançant aquest premi, altres
institucions i organismes
disposats a la coproducció.
L’IMAC convoca anualment

Fruit d’aquesta ajuda, la
companyia La Baldufa ha
pogut produir l’espectacle
“El llibre imaginari”, que es
va estrenar a Lleida al començament de desembre
i s’ha presentat al Teatre
Nacional de Catalunya.
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Hi col·laboren 36 persones

La
El saló aplegarà artistes dels àmbits de la pintura, escultura i obra gràfica.

Lleida acull una nova
fira d’art independent
Fira de Lleida organitzarà
del 27 d’abril a l’1 de maig
el saló Llei d'Art, que aplegarà 35 artistes independents dedicats a la pintura, l’escultura i l’obra
gràfica provinents, bàsicament, de Catalunya, Aragó i la Catalunya Nord.
La fira s’ha plantejat com
un aparador obert
d’artistes independents
per tal que puguin autopromocionar-se dins del
seu propi estand i recrear
una rèplica del seu taller
de treball. L’objectiu és
apropar els artistes al

públic, per tal de donar la
possibilitat al potencial
comprador de conèixer el
pintor o l’escultor i la seva
obra. També hi haurà una
jornada dedicada al professional per posar en
contacte els artistes amb
els representants del sector de galeries o editores
d’art.
El saló, que vol convertirse en internacional en les
pròximes edicions, primarà l’exposició d’obres de
qualitat, per la qual cosa
un comitè artístic seleccionarà els participants.

L’art de la còpia, al
número 29 de la
revista Transversal
El número 29 de la revista Transversal, titulat
L’art de la còpia, és coordinat per la crítica d’art
i comissària independent Amanda Cuesta i
per Antoni Jové, llicenciat en Història de l’Art
i que actualment du a terme tasques de coordinació al Centre d’Art La Panera. Un total de
36 col·laboradors han fet possible aquesta
nova edició.
El monogràfic aborda aquest tema pel fet que
l’art de la còpia té tanta història i tanta importància per a la nostra societat com l’originalitat
mateixa, i en l’era de la revolució tecnològica
digital la còpia és un motiu de debat en molts
àmbits de la indústria, la cultura i el pensament.

Animac dedicarà una àmplia retrospectiva a la
presència de Rússia en el cinema d’animació
L’onzena edició de la Mostra Internacional de Cinema
d'Animació de Catalunya
Animac, esdeveniment que
se celebrarà del 26 de febrer al 4 de març de 2007,
presentarà una retrospectiva àmplia sobre la presència de Rússia en el cine
d’animació al llarg del segle
XX.
Compementant aquesta interessant retrospectiva, el
festival tindrà com a convi-

Aldashin és avui dia un dels
màxims exponents de
l’animació internacional,
tant independent com comercial. Actualment és el
director dels estudis Pilot
Films, on s’elaboren produccions per a totes les
cadenes del món. El seu
treball ha rebut premis als
festivals de cinema més
prestigiosos del món.
dat especial el realitzador
Mikhaïl Aldashin.

Sempre amb un especial
èmfasi en les noves ten-

dències de l’animació, la
present edició d’Animac tindrà les seves seccions habituals: l’ull màgic, un món
d’animació, com pintar el
temps, brou animac i talent
local.
Animac és organitzat per
l’Institut Municipal d’Acció
Cultural de l’Ajuntament de
Lleida i per l’Institut Català
de les Indústries Culturals
(ICIC) de la Generalitat de
Catalunya.
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El Carnestoltes omple de disfresses
i de música els carrers de la ciutat
La Rua Gegant de la secta
dels Carnavalots, amb
alumnes de l’Aula Municipal
de Teatre, donarà el tret de
sortida el 14 de febrer a les
18 h al Carnaval de la ciutat
de Lleida, que tindrà lloc
fins al 21 de febrer amb
l’acomiadament del dol.
Durant set dies, els carrers
s’ompliran de disfresses,
carrosses, música, confeti
i gent amb ganes de passar-ho bé.
L’endemà, hi ha prevista la
celebració del Dijous Gras
i la Tupinada Popular a la Pl.
Ricard Vinyes; el divendres,
Marató de l’Ou, Ball de la
Figa i la Llonganissa i, a la
nit, la Mega Farra Carnavalesca al Cotton Club.

El dissabte 17 de febrer, al
barri Jaume I, els infants
participaran a la Rua Infantil
i a continuació tindrà lloc la
Gran Rua, l’acte central del
Carnaval. Les carrosses i
les comparses sortiran a
les 18.30 h del carrer Balmes i recorreran la Rambla
d’Aragó, les avingudes Catalunya i Blondel i les rambles Francesc Macià i Ferran. El moment més esperat serà el Ball d’aquí
t’espero, on Pau Pi farà el
pregó que finalitzarà amb
el Ball de Carnaval al Cotton
Club.
El diumenge, a les 12.00
h, hi haurà la divertida Cursa de Llits cronometrada,
que anirà dels voltants de

l’església de Sant Llorenç
a la plaça de la Paeria. També s’ha programat el Ball
del Vermut, a la plaça Sant
Joan, i el concurs de dis-

fresses per als més menuts. La festa finalitzarà el
dimecres 21 amb l’Enterrament de la Sardina i
l’acomiadament del dol.
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DINS LA LÍNIA DE QUALITAT
AMB ELS NOSTRES ASSOCIATS,
POSEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 1.000 m2
A LES NOVES INSTAL·LACIONS
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SITUADES A L’AVINGUDA BARCELONA, 17 DE LLEIDA

