AGENDA CULTURAL

1 DIJOUS
ACTIVITATS
Visita guiada a l’Arborètum. Dissabtes, a les 11.00 h, i
dimarts, a les 17.30 h. Inscripcions al telèfon 010. Organitza:
Parc Científic i Tecnològic de Lleida.
Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00
i 18.00 h, i diumenges, 12.00 h. Organitza: La Panera.

EXPOSICIONS
“Relats encadenats” (fins al 8 de gener de 2012). Centre
d’Art La Panera. Organitzen: La Panera i IMAC.
“R+R+R” i “Vanesa Moreno: Cassette is not dead” (fins
al 8 de gener de 2012). Espai Minipanera. Organitzen:
Centre d’Art La Panera i IMAC.
“El museu com a pretext“ (fins al 15 de gener). Museu
d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu d’Art Jaume
Morera i IMAC.

CIRC
“Storm. Espectacle de circ” (fins al 4 de desembre). 20.30
h. Teatre de La Llotja. Organitza: La Llotja.

2 Divendres
TEATRE
“+ a prop”. 19.00 i 21.00 h. A càrrec de Teatre + a prop,
dins de la 20a Mostra d’Arts Escèniques. Teatre de
l’Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

3 Dissabte
TEATRE
“He comprat 24 iogurts”. 18.00 i 20.30 h. A càrrec de Yin
teatre dins de la 20a Mostra d’Arts Escèniques. Teatre
de l’Escorxador. Organitza: Teatre de l’Escorxador.

MÚSICA
“Suite on Clouds” (també el dia 4, a les 19.30 h). Concert
de Marc Marzenit. 21.00 h. Auditori Enric Granados. Organitzen: Auditori Enric Granados i IMAC.

4 DiumENGE
MERCAT
“De l’hort a taula”. De 9.00 a 15.00 h. Plaça de Sant Joan.
Organitzen: Medi Ambient i Comerç, Mercats i Consum.

concurs
de vídeos
En el marc de la campanya per
la recollida selectiva de la ciutat
de Lleida, que du el lema “Em
sento FRI: Fidels al Reciclatge
Il·limitat”, el departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament de
Lleida organitza el concurs de
vídeos, videoFRI, que és una
oportunitat perquè els ciutadans
se sentin FRI i creïn vídeos
originals i creatius, amb idees i
consells sobre la recollida
selectiva i el reciclatge a la llar.
Els treballs han de ser inèdits i
tenir una durada mínima de 20
segons i màxima de 3 minuts i, a
més, s’hi poden utilitzar imatges
reals, animacions, música, etc.
L'eslògan de la campanya “Em
sento FRI. Cada dia en marxa per
la recollida selectiva” ha
d'aparèixer en algun moment del
vídeo.
Al concurs hi poden participar
els ciutadans i les ciutadanes, a
títol individual o en grup, a més
de les entitats, els centres
escolars o les altres institucions
de la ciutat. El termini màxim per
presentar vídeos finalitza el 16
de gener de 2012 a les 23.00 h.
Les persones que vulguin
participar al concurs han de
penjar tants vídeos com vulguin
al Youtube i enviar l'enllaç
mitjançant
el
bloc
www.emsentofri.cat, on també
hi ha publicades les bases del
concurs. El veredicte sobre el
vídeo guanyador es farà públic el
28 de gener de 2012 en aquest
mateix bloc i el millor treball serà
premiat amb un iPad.
Cal dir que tant al bloc com al
facebook i al twitter de la
campanya s'hi publiquen
i n fo r m a c i o n s i e n l l a ç o s
interessants (notícies, articles,
audiovisuals, reportatges,
consells, etc.) de manera
continuada, que us poden
facilitar idees per a l’elaboració
del vídeo.
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TEATRE
“Psicosis 4.48 versió 2.0”. 18.00 i 20.30 h. A càrrec de
Miscel·lània dins de la 20a Mostra d’Arts Escèniques.
Teatre de l’Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de
l’Escorxador.

10 DiSSABTE
ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta al Museu de l’Aigua. 12.00 h. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de
l’Aigua de Lleida.

11 Diumenge
MERCAT
Mercat d’Art al Pati de les Comèdies. D’11.00 a 14.30 h.
Plaça de les Comèdies. Organitza: La Paeria.

TEATRE
“Dues dones que ballen”. 19.00 h. A càrrec d’Anna Lizaran
i Alícia Pérez. Teatre de l’Escorxador. Organitza: Teatre
Municipal de l’Escorxador.

MÚSICA
Concert d’aventures per a petits i grans. 19.00 h. Orquestra Sinfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i
Centre de Titelles de Lleida. Auditori Enric Granados.
Organitzen: Auditori Municipal Enric Granados i Institut
Municipal d’Acció Cultural.

12 dilluns
CINEMA
“Dopo mezzanotte” (Después de medianoche). 19.00 i
22.00 h. Versió original amb subtítols en castellà, dins del
cicle El museu, pretext del cinema. Es pot veure al
CaixaFòrum. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera i
Filmoteca Terres de Lleida.

13 diMARTS
MÚSICA
Concert de presentació de la Nadala “Hivern”. 19.30 h. A
càrrec de la Coral Fraga. La Glosa de Nadal serà a càrrec
de Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya.
Saló de Sessions del Palau de la Paeria. Organitza: La
Paeria.

NADAL
A LA PANERA
La Panera organitza una sèrie de
tallers per a infants i joves durant
les vacances de Nadal. El divendres
23 de desembre, d'11.00 a 14.00 h,
tindrà lloc un taller dirigit a nens i
nenes de 9 a 12 anys. “Taller Cassette
is not dead” és una proposta de la
dissenyadora Vanesa Moreno, en la
qual es marca com a objectiu donar
una nova utilitat a un objecte ja en
desús, el cassette, per dotar-lo d'un
nou significat, fins al punt de
convertir-lo en un objecte nou.
El dimarts 3 i el dimecres 4 de gener
de 2012, d'11.00 a 14.00 h, La Panera
organitza un taller dirigit a joves de
13 a 16 anys: “Els smartphones com
a eina de creació”. L’encarregat de
desenvolupar el taller serà el
fotògraf lleidatà J. V. Pou. L'evolució
i la millora constant de les funcions
dels smartphones els ha dotat
d'unes característiques que molts
creadors comencen a utilitzar com
a base de les seves propostes
artístiques. El taller pretén
presentar aquestes possibilitats al
col·lectiu dels adolescents.
Més informació: 973 26 21 85

Taller de nadal
a la canadiense
El divendres, 23 de desembre, de
10.00 a 13.00 h, tindrà lloc un taller
a La Canadiense dirigit a infants de
5 a 9 anys que porta per títol
"Reutilitzem! La vida d'una ampolla".
Es tracta d’un taller que mostra les
possibilitats de reutilització de les
ampolles d'aigua de plàstic, a partir
de la creativitat i de la
conscienciació ambiental. L'activitat
es clourà amb la decoració de
l'arbre de Nadal del Museu de
l'Aigua.

27

28

AGENDACULTURALlapaeriadesembre2011

14 dimecres
150 Aniversari de
l’orfeó lleidatÀ

EXPOSICIÓ
“Acríl·lics” (fins al 30 de desembre). Núria Fortuny. Sala
d’exposicions Cambra Comerç. Organitzen: Cambra i IMAC.

El dissabte 17 de desembre, a les
18.00 i 20.00 h, al Teatre La Llotja,
l’Orfeó Lleidatà clourà els actes
de la celebració del seu 150
aniversari. I ho farà d’una manera
molt especial, amb la producció
que porta per títol “Generacions.
Un musical per a un aniversari”.
A l’actuació hi intervindran les
Corals infantils, el Cor de joves i
el Cor de l'Orfeó Lleidatà. Pel que
fa als músics que ambientaran la
producció, són Anna Puigdemasa,
flauta; Jaume Sanchís, saxòfon;
Gemma Freixes, violí; Mamen
Barreña, viola; Ingrid Kunzman,
violoncel; Albert Gallart, teclat;
Josep M. López, percussions; i
Jordi Rexach, baix. Els actors que
intervindran en la posada en
escena són: Oriol Segués, Igor
Szpakowski, Joana Cebolla, Noé
Blancafort, Anna Borrego, Xavier
Serrat Crespo, Angelina Prenafeta,
Núria Campo, Maria Minguella i
Martí Giné.

15 diJOUs
.MÚSICA
Concert de gospel. 21.00 h. Jimmy Mcgee and the Praying
Hands. Organitzen: Auditori Enric Granados i IMAC.

16 divendres
DANSA
“Samsara”. Víctor Ullate Ballet. 21.00 h. Teatre de La Llotja.
Organitza: La Llotja.

17 dissabte
EXPOSICIÓ
Concursos de pessebres i dels Reis Mags (fins al 4 de
gener de 2012). Sala d’exposicions de l’Associació Res Non
Verba. Organitzen: Associació Res Non Verba i IMAC.

18 diumenge
1mercat d’esquí
de segona mÀ

TEATRE
“Els Pastorets”. 18.30 h. A càrrec d’AEM-Belles Arts Teatre. Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

Prepara’t per a la temporada
d’esquí i compra, ven o intercanvia
esquís, taules d’snow, botes, pals,
jaquetes, pantalons, guants,
ulleres, etc.
– Si vols vendre: pots portar el
material el dia 16 de desembre,
de 10.00 a 13.30 h i de 16.30 a
20.00 h.
– Si vols comprar: vine el dissabte
dia 17 de desembre, de 10.00 a
20.00 h.

“El testigo”. El Brujo. 19.00 h. Teatre de La Llotja. Organitza:
La Llotja.

Més informació:
Palma-Centre de Recursos
Juvenils. C/ La Palma, 6-10.
25002 Lleida
Tel. 973 70 06 66
E-mail: joventut@paeria.cat

CINEMA

MÚSICA
Concert de Nadal. 19.00 h. Banda Municipal de Lleida.
Organitzen: Auditori Municipal Enric Granados i IMAC.

19 Dilluns
“Russkij Kovcheg” (El arca rusa). 22.00 h. V.O. amb subtítols
en castellà, dins del cicle El museu, pretext del cinema.
CaixaFòrum. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera i
Filmoteca Terres de Lleida / Cine-ull.
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convocatòria
rodalies 4

22 dijous
MÚSICA
“Essència popular”. 21.00 h. Concert de piano a càrrec
d’Antoni Tolmos. Organitzen: Auditori Municipal Enric
Granados i IMAC.

24 dissabte
ACTIVITATS
“Lleida secreta”. Visites guiades a les adoberies, les
restes de la muralla d’Anselm Clavé i les restes romanes
de l’Auditori. 17.30 h. Reserva al 902 25 00 50. Organitza:
La Paeria.

26 dilluns
TEATRE
“Els Pastorets”. 18.30 h. Representació a càrrec
d’AEM-Belles Arts Teatre. Organitza: Teatre Municipal
de l’Escorxador.
“Mr. Snow, màgia familiar”. 18.00 h. Companyia Antonio
Díaz. Teatre de La Llotja. Organitza: La Llotja.

FIRA
“Cucalòcum-Cucaesport” (fins al 4 de gener de 2012).
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Pavellons 3 i 4
de Fira de Lleida. Organitza: Fira de Lleida.

MÚSICA
Concert de Sant Esteve: música per a cobla. 19.00 h.
Bellpuig Cobla. Organitzen: Auditori Municipal Enric
Granados i IMAC.

27 Dimarts
TEATRE
“Els Pastorets” (també els dies 28, 29 i 30). 18.00 h. A
càrrec de Talia Teatre. Organitza: Teatre Municipal de
l’Escorxador.

28 Dimecres
MÚSICA
Festival de valsos i danses. 21.00 h. Orquestra
Simfònica del Vallès. Organitzen: Auditori Municipal
Enric Granados i IMAC.

IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

El pròxim 31 de desembre finalitza el
termini per presentar els projectes
artístics de la convocatòria Rodalies
4. Aquest és un projecte de la Taula
d'Arts Visuals del Consorci
“Transversal” ideat per afavorir la
projecció i la mobilitat dels artistes,
la redistribució a tot el país de la
producció d'art contemporani i el
treball en xarxa.
El desenvolupament dels projectes a
cadascuna de les ciutats tindrà un
pressupost de 2.500 euros. Poden
optar-hi els artistes a títol individual
o col·lectiu, sense tenir en compte cap
tipus de condicionant (límit d'edat,
nacionalitat, etc.) que presentin una
proposta de creació d'acord amb
aquestes bases. Els candidats hauran
d'accedir a la pàgina web
www.txac.cat/elrebost i omplir el
fo r m u l a r i e l e c t r ò n i c d e l a
Convocatòria de Rodalies,
El jurat serà format pels membres de
la Taula d'Arts Visuals de Transversal.
La selecció del jurat serà inapel·lable
i es farà pública per mitjà de la pàgina
web de “Transversal” durant el mes
de febrer del 2012. El jurat adjudicarà
als projectes i/o artistes seleccionats
una ciutat acollidora on desenvolupar
la seva proposta artística i dur a
terme l'exhibició simultània dins
l'exposició Rodalies 4.
Els projectes seleccionats s'hauran
d'adaptar al calendari i a la ciutat
d'exposició que s'esculli per a ells. El
desenvolupament del treball de
producció es farà també d'acord amb
la ciutat acollidora. Les obres
seleccionades s'exhibiran a les ciutats
de “Transversal” que participin del
projecte a partir del juny del 2012. La
durada de l'exposició es negociarà
directament amb la ciutat acollidora
de la proposta.

