Agenda Cultural

Agenda
TARDA DELS
LECTORS
La Seu Vella de Lleida ofereix
des del 16 de setembre una
nova activitat cultural i de
lleure: la Tarda dels Lectors.
Les tardes dels dimecres,
les persones que s’atansin al
monument amb un llibre o
e-book per gaudir de la seva
lectura al claustre hi tindran
l’entrada gratuïta. •••

LA BATNIGHT

EL JAZZ DELS ANYS 1930 I 1940, A L’AUDITORI
La temporada de tardor de l’Auditori Municipal Enric Granados s’obre amb el nou projecte d’Eva Llorens & ManuMoreno, que porta
per nom Jazz Standards Old Style. Es tracta de
la interpretació d’estàndards de jazz a la manera que s’interpretaven als anys 1930-1940.
La avellutada veu de l’Eva Llorens, al costat d’una banda d’excepció, transportarà el
públic a la viva essència del jazz. El concert
tindrà lloc el diumenge 27 de setembre, a les
19.00 h.
D’altra banda, el diumenge 4 d’octubre,
a les 19.00 h, s’ha programat el concert de
cloenda del X Festival Musiquem Lleida, amb
Cristina Fernàndez (soprano), Josep Oriol Pe-

legrí (tenor), l’Orquestra Simfònica i la Coral
Shalom.
El dijous 8 d’octubre, a les 20.30 h, tindrà
lloc El musical participatiu, en què diferents
agrupacions corals de les contrades lleidatanes faran un emocionant recorregut per la
història del teatre musical. Ho faran acompanyades de convidats d’excepció: l’Orquestra
Simfònica del Vallès, amb Rubén Gimeno a
la batuta i Mar Maestu i Sergi Albert com a
solistes. Els cors amateurs tenen l’oportunitat d’interpretar, al costat de professionals
de prestigi, els temes més emblemàtics dels
musicals que van triomfar a Broadway i que
continuen fent-ho a mig món: Hello, Dolly!,
Chicago, Cats, Els Miserables, etc. •••

SIS CONCERTS AL CONCORDIA
El “Concòrdia. Música de Pau a la Seu Vella” inclou sis concerts: Jove Orquestra de
Ponent (5 de setembre, 20.30 h), Orquestra
Unesco Barcelona (20 de setembre, 19.30
h), Antoni Tolmos (25 de setembre, 20.30
h), Planeta Bateria (29 de setembre, 12.00
h), LleidArt Ensemble (2 d’octubre, 20.30
h) i Armando Corsi (10 d’octubre, 20.30 h).
Entrades a www.concordia.cat. •••

La Batnight, la nit dels ratpenats a Lleida, tindrà lloc el
dissabte 19 de setembre al
Parc de la Mitjana de 18.00 a
23.30 h. L’activitat és gratuïta. Per a la visita nocturna les
places són limitades i cal fer
la reserva prèvia al telèfon
973 70 04 55. •••

MERCAT DE
L’HORT A TAULA
Com cada tercer diumenge
de mes, el 20 de setembre
se celebrarà el Mercat de
l’Hort a Taula a la plaça de
Ricard Viñes. A partir de les
11.00 h, s’hi podran trobar
diferents parades de productes alimentaris locals. •••
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