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Agenda

Ciència al Carrer
La 8a edició de Ciència
al Carrer tindrà lloc el dissabte 24 de maig, de les
16.00 a les 20.00 h. Un
any més, divulgadors de
la ciència, centres educatius, entitats, empreses,
docents i alumnat de
tots els nivells mostraran
experiments de totes les
disciplines científiques.
Durant quatre hores
intenses el públic podrà
gaudir de centenars de
demostracions científiques. Al marge de la fira
es faran actes paral•lels
que tenen lloc en espais diversos (Pati de les
Comèdies, avinguda de
Blondel, plaça de la Vila
de Foix, l’IEI i el CaixaFòrum).
L’objectiu és despertar
la curiositat pels fenòmens naturals i fomentar la inquietud per la
recerca i l’esperit crític
per mitjà d’exhibicions i
demostracions de base
científica. A més, l’Obra
Social “la Caixa” instal•larà
un planetari portàtil.

Amics de les Arts i Blaumut actuen a
l’Auditori Enric Granados
L’Auditori Municipal Enric Granados
acollirà el dimecres 7 de maig, a les
20.30 h, l’actuació del pianista Albert
Cano, guanyador del premi especial al
millor concursant de nacionalitat espanyola en l’edició passada del Concurs
Ricard Viñes. El grup Amics de les Arts
inicia a Lleida el divendres 9, a les 21.00
h, una gira en què presentarà el seu nou
disc “Només d’entrar hi ha sempre el
dinosaure”. El conjunt format per Dani
Alegret, Joan Enric Barceló, Eduard Costa i Ferran Piqué torna als escenaris com
un dels grups més consagrats de casa
nostra.
El concert de Festa Major tindrà lloc
el diumenge 11, a les 19.00 h, amb
l’espectacle titulat “El Turista Simfònic”,
que oferiran conjuntament Blaumut i

En la present edició
destaca la mostra itinerant “La esfera del agua”,
que tindrà lloc del 8 al
28 de maig al Museu de
l’Aigua de Lleida. Promoguda pel CSIC, introdueix
els visitants en el món de
l’aigua en diferents vessants. •••
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l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida. En el marc de la
Festa Major, el dilluns 12, a les 19.00 h, el
públic podrà gaudir del tradicional concert de música per a cobla.
Veus.Kat proposa al públic lleidatà
un temps ple d’emocions i ritmes assegurats amb el concert titulat “Gospel’s
Sons Lleida” per al dissabte 17, a les
20.30 h. La Jove Orquestra de Ponent
oferirà el diumenge 18, a les 19.00 h,
“Sons de l’Amèrica Llatina”.
El divendres 23, a les 20.30 h, tindrà
lloc l’actuació a l’Auditori del jove pianista ucraÏnès Denis Zhdanov, guanyador del segon premi en l’última edició
del Concurs Ricard Viñes. Finalment, el
dissabte 24, a les 20.30 h, el Cor del Gran
Teatre del Liceu presenta “Carmina Burana”, una de les obres més conegudes
del segle XX. •••
Mercat d’Art de la Festa Major
El Mercat d’Art al Pati de les Comèdies, que se celebra cada segon dissabte de mes, es durà a terme conjuntament amb la XXIII Fira Internacional
de Pintura i Dibuix del Cercle de Belles
Arts de Lleida els dies 10 i 11 de maig,
d’11.00 a 20.00 h. El públic hi trobarà
pintures i dibuixos de diversos estils. •••
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“Lleida recicla”
La Regidoria de Medi Ambient
i Horta, amb la col·laboració
d’ECOEMBES i ECOVIDRIO, du a terme la campanya divulgativa sobre
la recollida selectiva “Lleida recicla”,
que pretén sensibilitzar els ciutadans sobre la correcta separació
dels residus, especialment, envasos
lleugers, paper i cartró i envasos
de vidre. La campanya té un punt
d’informació itinerant que recorre
diferents llocs de la ciutat sota el
nom “La carpa del reciclatge”.

AVUI NO HI HA FUNCIÓ
A L’ESCORXADOR, PERÒ...
La programació de maig del Teatre
Municipal de l’Escorxador comença
amb la visita teatralitzada a l’edifici i
a les instal•lacions de l’espai cultural,
que, amb el títol d’“Avui no hi ha funció. Si no fos que... fem visita guiada”,
duran a terme les companyies El Sidral i Xip Xap el diumenge 18, a les
12.00 h.
El públic podrà conèixer la història de
l’antic escorxador de Lleida, què hi
ha al teatre quan no es fa cap funció
i veure uns senyors i unes senyores
que hi havien treballat.
El dijous 29, a les 19.00 h, a la sortida
del Teatre Municipal de l’Escorxador

tindrà lloc l’activitat gratuïta “Avui no
hi ha funció... Anem a ca l’artista”, amb
la visita a FiraTàrrega. Dins del programa Suport a la Creació, el públic
podrà assistir a un work in progress
d’una de les companyies seleccionades per a la Fira 2014. Inscripcions a
teatre@paeria.cat o al telèfon 973 27
93 56.
El dissabte 31, a les 11.00 h, a la sortida
del Teatre Municipal de l’Escorxador
es desenvoluparà l’activitat gratuïta
“Avui no hi ha funció... Visita a ca
l’artista”. Els assistents aniran als locals de les companyies El Sidral i Sac
Espectacles per saber què fan, com
ho fan i on assagen els actors quan
no són a l’escenari. Inscripcions a teatre@paeria.cat o al telèfon 973 27 93
56 (places limitades). •••

Durant el mes de maig, el tendal
de la campanya serà instal·lat a la
plaça de Ricard Viñes, els dies 1 i 2,
de 17.00 a 20.30 h, i el dissabte 3,
de 10.30 a 14.00 h.
La plaça de Jacint Verdaguer (davant de l’Auditori) acollirà el tendal
els dies 8, 9, 15 i 16 de maig, de
17.00 a 20.30 h, i els dissabtes 10 i
17 de maig, de 10.30 a 14.00 h. •••

DANSA

Street dance. La temporada estable de l’Orfeó Lleidatà
inclou per al mes de maig l’actuació de la companyia de
dansa Next Level, que oferirà un espectacle d’street dance, amb el nom de “Vacío”, el divendres 9 de maig, a les
22.00 h, a l’Espai Orfeó. El dissabte 10, d’11.00 a 13.00 h
i de 15.00 a 17.00 h, Milki Lee, de la companyia Next Level, impartirà un taller de Bboying (breakdance). El Duo
Rockdove, format per Fabian Bloch (bombardí) i Carla Fernández (piano), posarà en escena el divendres 16, a les
20.30 h, a l’Espai Orfeó, “Passió per la música”, un repertori
popular amb el tango de fil conductor. •••
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