Agenda Cultural

Agenda
COTXES
DE MINIATURA
El Roda Roda ha ampliat la
seva col·lecció de miniatures
gràcies a la cessió de Manel
Armillas de més de 400 peces a escala 1:24. Els petits
vehicles tenen una fidelitat
extraordinària i uns acabats
de molta qualitat, amb peces que van des del 1900
fins a l’actualitat. Destaca
una col·lecció de vehicles de
bombers i de limousines. •••

LA DEPURADORA

L’ORQUESTRA CAMERATA XXI, A L’AUDITORI
La temporada de tardor de l’Auditori Municipal Enric Granados continua el dissabte 21
de novembre, a les 20.00 h, amb l’actuació
de l’Orquestra Camerata XXI, que interpretarà obres de S. Prokófiev, X. Gols i A. Copland. L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida convida l’Orquestra
Camerata XXI dins de la seva temporada de
concerts, en un projecte d’intercanvi que els
durà també a actuar a l’Auditori Pau Casals
del Vendrell.

El Quartet Teixidor actuarà el divendres 27
de novembre, a les 20.30 h, amb el concert
“Viena i Madrid al segle XVIII: diferents visions
del Classicisme”.

El diumenge 22 de novembre, a les 19.00
h, tindrà lloc el Concert de Santa Cecília, titulat “Granados a banda”, amb la Banda Municipal de Lleida. S’hi podran escoltar obres
d’Enric Granados, Ricard Viñes i Manel Giró.

Finalment, el diumenge 29 de novembre, a
les 19.00 h, es podrà seguir el concert “Tornen
els clàssics”, amb la Jove Orquestra de Ponent,
que interpretarà obres de W.A. Mozart, L.V.
Beethoven i J.C. Arriaga. •••

El dissabte 28 de novembre, a les 18.30 h, el
públic podrà gaudir de l’espectacle “L’odissea
d’Okina-me, una màquina del temps plena de
música” (a la foto), amb Irene Jodar (actriu), M.
Luz Pérez (piano), Elena Sentís (flauta travessera) i Sandra Magro (violoncel).

LA PANERA ACULL LA MOSTRA ‘PLOU, NEVA, PINTA’
El Centre d’Art La Panera acollirà fins al 24 de gener de 2016 les exposicions “Escombros”, d’Ángela de la Cruz, i “Plou, neva, pinta”. “Escombros” ofereix un recorregut a través de setze peces fetes per l’artista
entre els anys 2009 i 2014, entre les quals s’inclou una gran quantitat
d’obres mai exposades a Espanya. “Plou, neva, pinta” sorgeix de la voluntat d’apropar les noves perspectives de la pintura contemporània
als infants. Es tracta de la “pintura expandida”, unes obres pictòriques
que parteixen de l’espai, el gest, l’objecte, la fotografia o, fins i tot, dispositius digitals. Foto: Ángela de la Cruz. •••

L’ecodescoberta “El camí
que fa l’aigua de casa al riu”
permetrà conèixer el funcionament de l’estació depuradora de Lleida. L’activitat
és gratuïta i tindrà lloc el
diumenge 22 de novembre,
de les 11.00 a les 13.00 h. Cal
inscripció prèvia. •••

LA SANSI
La 3a edició de la Sansi de
Lleida es disputarà el 29 de
novembre, a les 11 h. Com a
novetat s’incorpora un recorregut de 10 km al ja tradicional de la cursa atlètica de 5
km. El circuit és urbà i la sortida i l’arribada és a La Llotja. Una hora abans hi haurà
curses infantils. Inscripcions
a www.lasansilleida.com. •••
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