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Qualitat i excel·lència a La Llotja

• L a programació del teatre del primer semestre consta de 16 espectacles i 22 funcions
La ballarina Sara Baras, el Ballet Nacional de España, la cantant Luz Casal,
els actors Maribel Verdú, Emma Vilarasau, Ariadna Gil, Lloll Bertran, Ramon
Madaula i Joan Pera, i l’humor de Los
Morancos són algunes de les actuacions més destacades de la programació del primer semestre del 2014 de La
Llotja. De l’1 de febrer al 21 de juny el
teatre acollirà 16 espectacles i 22 funcions per atansar la cultura de qualitat
a tots els ciutadans amb una àmplia
oferta que va des del teatre i la dansa
fins a la música, la sarsuela, l’òpera o els
espectacles d’humor .
Sara Baras, amb l’espectacle “La
Pepa”, ha obert el curs l’1 de febrer. El
Ballet Nacional de España estrenarà
l’obra “Sorolla” a Lleida. Luz Casal oferirà un concert on el fil conductor serà
el seu nou disc “Almas gemelas”. El musical “Sonrisas y Lágrimas” s’estrenarà
en el marc de la Festa Major de Maig.
El teatre també serà present amb
“Barcelona”, “Los hijos de Kennedy”

La dansa també té protagonisme a la programació de La Llotja . © La Llotja

(amb Maribel Verdú, Emma Suárez i
Ariadna Gil), “Don Juan Tenorio”, “Un
aire de família” i “Crèdit”. L’òpera es presenta per mitjà de les obres “Wagner
Art Total” i “Norma”.

Les rialles i la diversió estan assegurades amb propostes com les de Los
Morancos, amb l’obra “En positivo 2”, i
els monòlegs de David Guapo, un dels
còmics més populars de l’Estat.

La sarsuela catalana vindrà de la mà
de “Cançó d’amor i de guerra”, una producció inèdita amb un cor de trenta
veus i una gran orquestra en directe.

Les companyies lleidatanes també
hi són representades per la companyia
local Dancescape i un premi lleidatà,
Premi Llotja, amb D’Block. •••

Animac explorarà l’animació en l’art

• L ’animador britànic Chris Shepherd i l’artista txec Jiri Barta, convidats d’excepció
Animac, la Mostra Internacional de
Cinema d’Animació de Catalunya que
organitza la Paeria, explorarà enguany
la presència de l’animació en l’art i
l’entreteniment audiovisual. La divuitena edició d’Animac se celebrarà del 20
al 23 de febrer en escenaris com La Llotja-Palau de Congressos i Convencions
de Lleida, CaixaForum Lleida i el Cafè
del Teatre, amb l’animador britànic
Chris Shepherd i l’artista txec Jiri Barta
com a convidats d’excepció i Polònia
com a país protagonista.
Aquest any, Animac ha rebut 235
llargmetratges, curts, peces televisives
i d’Internet d’arreu del món en convocatòria oberta, superant les xifres de
l’edició passada. El programa inclourà
una selecció de totes, juntament amb
altres obres convidades. Sessions
monogràfiques com les dedicades al

El curtmetratge eslovè “Boles” es podrà veure en aquesta edició d’Animac. © H. Sirvent

tema de l’animació híbrida, al convidat
especial o a l’animació independent
polonesa completaran un programa
acurat de films recents i històrics. Jun-

tament amb les projeccions, l’altre plat
fort d’Animac són les conferències,
que presentaran els protagonistes de
l’actualitat de l’animació. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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