Agenda Cultural

Agenda
H20 LABORATORI
CREATIU
Taller-guiatge gratuït adreçat a les famílies, els dissabtes a les 18 h, per descobrir
el nou laboratori de l’aigua
del Museu de l’Aigua de
Lleida, on hi trobareu petits
experiments per comprovar les propietats de l’aigua
i fomentar la creativitat i la
consciència ambiental. •••

PORTES OBERTES

‘MOZART? SÍ, VULL!’, A L’AUDITORI
L’Auditori Municipal Enric Granados ha posat
a la venda les entrades i els abonaments de
la nova temporada Tardor 2015. La programació, que inclou 16 concerts, s’emmarca en
la celebració del vintè aniversari de l’equipament i pretén oferir una tardor plena d’activitats musicals diverses en el seu format i
contingut. Les entrades es poden adquirir a
la taquilla de l’Auditori de dilluns a divendres,
de les 17.30 a les 20.30 h, o mitjançant el web
www.auditorienricgranados.cat.
La temporada de tardor de l’Auditori Municipal Enric Granados continua el dissabte
24 d’octubre, a les 20.30 h, amb el concert
de l’Orfeó Lleidatà i l’Orquestra Simfònica de
Sant Cugat titulat “Mozart? Sí, vull! La Gran

Missa en do menor”, un espectacle sonor
amb més de 80 persones dalt de l’escenari
amb una de les obres cabdals del repertori
simfònico-coral de tots els temps.
El diumenge 25 d’octubre, a les 19.00 h,
es podrà gaudir del Tast musical amb la Julià
Carbonell, amb la interpretació de peces d’Albinoni, Mozart o Schubert. El dissabte 7 de
novembre, a les 18.30 h, s’ha programat “La
dansa del sol. Un univers de música” (foto), un
espectacle de música i dansa per descobrir
un univers ple d’instruments peculiars com
la marimba, l’helicó o el washboard. El diumenge 8 de novembre, a les 19.00 h, la Banda
Simfònica Unió Musical de Lleida interpretarà
“Música de cinema”. •••

SOM CINEMA
SOM CINEMA és la Mostra de Cinema i Audiovisual Català de Lleida
que durant cinc dies, del 21 al 25 d’octubre, ocuparà diversos espais
de la ciutat: l’Auditori Municipal Enric Granados, l’Espai Orfeó, el Cafè
del Teatre, el Rectorat de la UdL, l’Aula Magna de l’IEI i el Centre de
Producció Magical Media.
Avui dia l’única mostra dedicada exclusivament a la promoció del
cinema i altres formats audiovisuals de producció catalana fets per
nous creadors i productors, apostant fort pel talent emergent. •••

A l’octubre s’han programat
les visites gratuïtes a la Casa
romana de l’Auditori (dia 4),
les muralles feudals d’Anselm Clavé 47 (dia 18) i Les
Adoberies (dia 25). Entrada
lliure. El dia 11, tindrà lloc la
visita a l’Arxiu Arqueològic.
Inscripció al 973 22 26 41. •••

PEDALADA
POPULAR
La ciutat de Lleida gaudirà,
el 18 d’octubre, a partir de
les 11 h, d’una nova edició
de la pedalada popular. La
prova no competitiva, de 10
km, tindrà la sortida i l’arribada al Parc de la Mitjana, i
transcorrerà bàsicament resseguint el riu pel centre de la
ciutat. Inscripció gratuïta. •••
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