Agenda Cultural

AGENDA
LLEIDA JUGA, ALS CAMPS ELISIS
Amb motiu del Dia Internacional del Joc, el
divendres 27 de maig, de les 17 a les 20 h,
se celebrarà als Camps Elisis la jornada Lleida Juga: VIII Trobada de Ludoteques Municipals de Lleida. Les ludoteques municipals
presenten als infants de Lleida i les seves
famílies diferents jocs i activitats de caire
lúdic. Com a novetat, enguany hi haurà jocs
de circ.
La festa disposarà d’un ampli recull de
jocs gegants fabricats pels usuaris de les ludoteques en edicions anteriors, com també
jocs d’habilitat i tradicionals, sorral, espai
per a nadons i primera infància, taller de fabricació d’una joguina, jocs de taula, la visita
del Banyetes, mostra de jocs i joguines diferents per les cases comercials i el gran joc de

L’Auditori Municipal Enric Granados acull el
dissabte 7 de maig, a les 20.30 h, el concert
“Styles, Pop & Gospel”, a càrrec del cor Veus.
Kat, en què el públic gaudirà de temes coneguts per tothom, que se sumaran en una barreja d’espiritualitat i vitalitat amb els ritmes
de funk i blues.

“Granados encanta. La història de Nadala i
el Follet de la cova del Diable” és la proposta
musical que l’Auditori acollirà el dissabte 21
de maig, a les 18 h. El concert comença amb
un recital de cant i piano a càrrec d’alumnes
del Conservatori Superior del Liceu.
A continuació, el Conservatori presenta
una adaptació de “Follet”, obra inèdita que va
ser encàrrec del Cercle del Liceu, i que aquest
any s’ha estrenat a l’Auditori. També hi haurà l’actuació dels cors infantils de les escoles
vinculades al Conservatori del Liceu.

Turisme de Lleida organitza
el 8 de maig i el 12 de juny,
a les 12 h, la visita guiada
dinamitzada i participativa
“Templer per un dia”. L’activitat permet al visitant
sentir-se com un templer
del segle XIII i conèixer com
s’organitzava la comanda
templera de Gardeny i com
era el dia a dia d’aquesta comunitat. Inscripció prèvia a
Turisme de Lleida (c/ Major,
31 - tel. 973 70 03 19). •••

les ludoteques. La jornada es durà a terme
als Camps Elisis, al parc infantil de la Ludoteca de Cappont i a la zona de la glorieta.
L’entrada és lliure. •••

LA JULIÀ CARBONELL I JOSÉ MENOR HOMENATGEN GRANADOS

Blaumut i la Banda Simfònica Unió Musical
de Lleida presenten el diumenge 8 de maig,
a les 19 h, “Blaumut amb Banda!”, una experiència musical única en què Blaumut, grup
que acaba de guanyar el premi Enderrock al
millor “artista” per votació popular, vesteix les
seves cançons amb la força i la contundència
d’una gran banda simfònica.

CASTELL
DE GARDENY

El divendres 27 de maig, a les 20.30 h, hi
haurà l’actuació del Quartet Teixidor. A la segona part, es podrà escoltar amb el baríton
Toni Marsol l’estrena de “Si vera somnia” de
Jordi Domènech.
Finalment, el diumenge 29 de maig, a les
19 h, es podrà gaudir del concert “La Julià
Carbonell homenatja Enric Granados!” L’OJC
vol oferir diverses de les obres per a piano i
orquestra de Granados, un format de composicions no gaire habitual en el seu catàleg.
També en el mateix programa es proposa un
interessant diàleg entre diverses de les seves
“Danses” interpretades de manera contraposada per José Menor al piano i per la Julià
Carbonell. •••

CIÈNCIA
AL CARRER

La 10a edició de Ciència al
Carrer es farà el 28 de maig,
de les 16 a les 20 h, amb un
centenar de demostracions
i amb la participació de 42
centres educatius, 31 divulgadors, 17 institucions i
empreses d’arreu de l’Estat
i un miler d’escolars. La fira
tindrà lloc als carrers del voltant de l’IEI. •••

LLEIDA CAMINA

En el marc del projecte “Lleida Camina”, el 15 de maig
tindrà lloc “Caminem sota els
ponts amb l’Ateneu Popular
de Ponent”, una travessa de
10 km amb sortida a les 9.30
h des del pont dels Instituts.
El 5 de juny es farà la Caminada la Seu Vella cap al Patrimoni Mundial, una prova de
10 km amb sortida des del
Camp d’Esports i arribada al
Campanar de la Seu Vella. •••
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