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Programació d’alta qualitat a La Llotja
• La cartellera inclou l’òpera “Madama Butterfly” i el musical “Mamma Mia”

“Terra baixa i Lluís Homar” i “Atchúusss!!!“
També hi haurà el Festival Clan “¡Ven a
mi cumple!”, per als més menuts, un gran
espectacle amb els personatges més estimats del canal Clan per celebrar els seus
deu anys de diversió i fantasia.
Les entrades es poden adquirir
a la taquilla del Teatre de la
També
Llotja (de dilluns a divendres,
actuaran
els
de 17.00 a 21.00 h), al web
Els protagonistes d’“Olivia y Eugenio” i de “Terra baixa i Lluís Homar”. © La Llotja
www.teatredelallotja.cat
actors Josep M.
Flotats, Lluís Homar i i a l’Oficina de Turisme de
Lleida. S’ha de recordar
“Mamma
Mia”
o
la
producLa Llotja ofereix una àmplia oferta cultural
Concha Velasco i la
que es tornen a posar a la
de gran qualitat i per a tots els públics que ció de gran format “Pink
cantant Vanesa
venda abonaments (com
va des del teatre i la dansa fins a la música, Floyd Simphonic”, entre d’alMartín
el pack teatre i màgia) i desl’humor, l’òpera, la màgia o els espectacles tres, ompliran la programació
comptes especials. •••
familiars. Actors i actrius de renom com cultural del primer semestre del
Josep M. Flotats, Lluís Homar, Concha Ve- 2016.
lasco i Carlos Latre; cantants com Vanesa
Més informació:
Pel que fa al teatre, destaquen les obres
Martín, la cantautora Rozalén, el músic
Teatre de La Llotja
Ara Malikian, i gran varietat d’espectacles “Olivia y Eugenio”, protagonitzada per
Av. Tortosa, 6-8
Tel. 973 23 96 98
com la nova producció de màgia del Mag Concha Velasco; “Ser-ho o no”, de Josep
teatredelallotja@paeria.cat
Lari, l’òpera “Madama Butterfly”, el musical M. Flotats i Arnau Puig; la producció d’èxit
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