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Grans intèrprets visiten l’Auditori

• Compleix 25 anys amb un programa de 30 concerts
La temporada d’hivern-primavera de
l’Auditori Municipal Enric Granados,
equipament que compleix el seu 20è
aniversari l’any 2015, ve carregada
d’actuacions de grans intèrprets. El
cicle inclou 30 concerts i intèrprets
vinculats a la temporada inaugural
de la sala cultural, com el pianista
Sergei Yerokhin –que va actuar al
primer concert– i grans directors
d’orquestra com Edmon Colomer,
Víctor Pablo Pérez o Andrés Salado,
a més del músic Jordi Savall, que actuarà amb la Capella Reial de Catalu-nya i Le Concert des Nations per
interpretar “La Passió segons Sant
Mateu”, de J.S. Bach.
Dins del cicle d’Altres Músiques destaquen els concerts de Jaume Sisa,
Quimi Portet i Joan Miquel Oliver,
l’Homenatge a Nino Bravo interpretat
per la Banda Simfònica Unió Musical
de Lleida o el millor flamenc amb la

El programa de la sala cultural inclou 30 concerts de gran varietat i qualitat. © H. Sirvent

cantaora Manuela Cordero i el guitarrista Manuel Herrera.
El programa inclou l’actuació de
grans formacions orquestrals com

l’OBC i l’Orquestra Simfònica del Vallès. El nou cicle de Jazz Acústic inclourà la formació Peter King Quartet,
Jerry Bergonzi Trio featuring Perico
Sambeat i Víctor de Diego. •••
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Representacions de gran nivell a La Llotja
• Enceta el 2015 amb 18 espectacles i 25 funcions
Cantants de renom com Sergio Dalma, Sílvia Pérez Cruz&Raúl Fernández
o Joan Manel Serrat; actors i actrius
com Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Joan Pera, Lluís Soler, Jordi Banacolocha o Quim Masfer-rer, i gran
varietat d’espectacles familiars amb la
presència del Mag Lari i de coneguts
personatges Disney (Mickey i Minnie
Mouse, Donald, Goofy i Ariel) i Peppa
Pig són algunes de les novetats de la
pròxima temporada gener-maig 2015
del Teatre de La Llotja, formada per 18
espectacles i 25 funcions.
Cinc anys de teatre
El Teatre de La Llotja de Lleida, el
referent cultural de l’interior de Catalu-nya, compleix cinc anys proposant
una àmplia oferta que va des del teatre i la dansa fins a la música, l’humor,
l’òpera, la màgia o els espectacles
familiars. A més, la infraestructura
s’estrena també com a escenari de la
Fira de Titelles, amb l’obra “La casa flotant”.
L’espectacle “El Trencanous”, de la
prestigiosa companyia Russian Classical Ballet, donarà el 6 de gener el tret
de sortida a la programació de la pròxima temporada. Dins del gènere de la
dansa, cal remarcar les actuacions del
Ballet Nacional de l’Argentina i de Celtic Legends.
Pel que fa al teatre, La Llotja ofereix
les obres “L’orfe del clan dels Zhao”,

Imatge de “La Ratonera”, la popular obra d’intriga d’Agatha Christie. © La Llotja

la primera peça dramàtica xinesa coneguda a Europa; “La Ratonera”, obra
d’Agatha Christie; “L’última trobada”;
“Fedra”, amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler i Jordi Banacolocha; “La extraña pareja”, representada per Joan Pera i Antonio Dechent,
i el monòleg de Quim Masferrer
“Temps. Què faries si et quedessin 90
minuts de vida?”
Personatges Disney
Com a musicals destaquen “50 sombras”, basat en la coneguda trilogia
“50 sombras de Grey”, i l’espectacle
familiar “Disney Live! Mickey’s Music
Festival”, amb les versions més conegudes de La Sirenita, Aladdín i Toy

Story. L’òpera hi és representada amb
l’obra “Turandot”, que compta amb la
col·laboració del Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell i l’Orquestra Simfònica
del Vallès. Finalment, la màgia torna a
La Llotja a càrrec del Mag Lari.
Descomptes en teatre
Com a novetat, s’han creat “packs
teatrals” per gaudir de fins a cinc obres
de teatre amb un 25% de descompte.
A nivell general, els preus de les entrades es mantenen i augmenten les
bonificacions. Les entrades als espectacles es poden adquirir a la taquilla
del Teatre de la Llotja, al web www.
teatredelallotja.cat i a les oficines de
Turisme de Lleida. •••

L’Ajuntament de Lleida i la Fundació
Teatre de La Llotja posa en marxa
una nova edició de la campanya “Porta el teu nét al teatre“. Per a aquesta
temporada cultural del Teatre de La
Llotja, i coincidint amb les festes nadalenques, l’espectacle proposat és
“El Trencanous”, del Russian Classical
Ballet, un ballet clàssic amb música
de Txaikovski que representarà una
història basada en un preciós conte

Espectacle d’ “El Trencanous”. © La Llotja

de Nadal per gaudir amb tota la família. La representació tindrà lloc el dia
6 de gener, diada de Reis, a les 18.00
h. Per a aquesta promoció, el preu
de l’entrada és de 37 euros. Per mitjà
d’aquest programa quan l’avi compra
l’entrada per al nét, la seva li surt gratuïta. Per gaudir de la campanya, cal
adreçar-se a l’Àrea de Gent Gran (Rambla de Ferran, 13, planta baixa, telèfon
973 70 03 49, gentgran@paeria.es). •••
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Benestar Social

Avis i néts, junts a La Llotja
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