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AUDITORI
ESCORXADOR
LLOTJA

ARTS EN VIU
A LLEIDA

LaTemporada de tardor 2022 als
tres equipaments municipals més
importants de Lleida aixeca de nou el
teló. I ho fa, un cop més, amb energia
renovada per retrobar-nos plegats i
plegades per gaudir de la cultura i de
les arts en viu a Lleida.

Lleida va encarregar a una comissió
programadora la confecció i
les arts escèniques de LaTemporada
Lleida. En aquesta nova temporada
continuem amb aquest model de
programació col·legiada i participativa
en què la direcció artística va més
enllà d'un encàrrec unipersonal
diferents mirades i estils per ser més
obert i dinàmic.

amb un ventall de propostes diverses i per al gaudi de tothom.
Una temporada que ens porta moltes propostes noves perquè Lleida respiri cultura per

en el públic que ens han de fer sentir la cultura amb plenitud, alegria i esperança.

Miquel Pueyo i París
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ABONAMENTS
El millor preu
amb la màxima

Fins a un 25%

36 espectacles
per triar

Tria la millor
localitat

Abonament 3

Fins a un 20% de
descompte triant 3
funcions o concerts
de LaTemporada

Abonament 5

Fins a un 25% de
descompte triant 5
funcions o concerts
de LaTemporada

latemporadalleida.paeria.cat/abonaments

de tardor 2022.
Els abonaments són unipersonals.
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LATEMPORADA
IMPULSA
Amic/ga de LaTemporada

LaTemporada Lleida.

Apropa Cultura

socioeducativa dels equipaments culturals i de les administracions
públiques adreçada als usuaris de centres socials que treballen amb

aplicable només a les taquilles dels equipaments.

Escena 25

espectacles de teatre, circ, dansa i concerts, que permetrà també
donar a conèixer les programacions estables dels equipaments

Recomana
Trobeu més informació i crítiques dels espectacles de LaTemporada
al portal recomana.cat

8

a Lleida

PROGRA

9

AMACIÓ
setembre - desembre
2022
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PERCULIGHTS
BRINCADEIRA

Inaugurem LaTemporada amb ritme i percussió

MÚSICA
INAUGURACIÓ DE LATEMPORADA

carrer on el moviment, el ritme i la percussió
generen dinàmiques de llum i color a temps real. El
resultat de fusionar la força del tambor i les noves
tecnologies és una maduresa inusual i un punt

Brincadeira
Disseny Led: Bàcum
Direcció artística i Creació Musical : Edison Aguilar
brincadeira.es

11

© Michal Novak

MÚSICA
CICLE DE CAMBRA

BOLLING & FRIENDS.
SUITE PER A FLAUTA I PIANO JAZZ TRIO
LLEIDART ENSEMBLE
LleidArt Ensemble inicia la Temporada de Tardor

LleidArt Ensemble

músiques del món

Marta Castelló, piano
Roger Azcona, contrabaix
Ignasi Corella, bateria

Lleidart Ensemble ens presenta un concert que
chorinho brasiler, passant pel blues americà amb
ritmes africans i una obra del compositor Claude

Programa
Kicho, per a contrabaix i piano
A. Piazzolla
T. Goplerud

travessera, el piano, el contrabaix i la bateria.

C. Bolling
Deixa o breque pra mim, chorinho samba
A. Carrillho
lleidartensemble.cat
@lleidartensemble
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JAPAN

© Fernando Rueda

DANSA

MABEL OLEA

Japan és una peça de dansa que es recolza
en la mala traça per a veure com operen i es

Riera, Joan Sentís i Hanna Tervonen
Disseny i confecció de vestuari: Joan Ros
Material audiovisual: hcarnero
Teaser: Andrea López
Producció: Albert Baldomà

un viatge de realitats atzaroses i sensibles.
freguen i complementen entre elles.

et porten, gairebé per art de màgia, a trobar

ElAmor, Teatre de l’Escorxador de Lleida, Cía Vero
Cendoya i La Palomera
@mabelolea_
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imPERFECT

Autoria: Sol Picó & La Baldufa: Enric Blasi, Emiliano
Pardo i Carles Pijuan
Direcció: Sol Picó
Assistent de direcció: Encarni Sánchez
Actors en moviment: Enric Blasi, Emiliano Pardo i
Carles Pijuan
Composició musical: Victor Ayuso
Disseny i confecció de vestuari: Rosa Solé

limitacions, de descoberta de la bellesa no
Producció musical: Zamenhof Estudi

pel futur que vindrà, tres cossos inexperts,
imperfectes i amb mobilitat limitada, decideixen

Centre de Creació d’Arts per a les famílies.
labaldufateatre.com
@labaldufateatre

límits i explorant les seves possibilitats.

DANSA

© DavidDelVal

En una societat que imposa el que és idoni a cada
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LA PATÈTICA DE TXAIKOVSKI
El concert inaugural de la temporada de

Elia Cecino, piano
(Guanyador del Concurs Ricard Viñes 2021)
Xavier Puig, director

oncert per a
piano i orquestra número 1 de Piotr Ilitx Txaikovski.
cèlebre Simfonia número 6 “Patètica”, considerada
el testament musical del mateix autor rus, i una obra

Programa
Concert per a piano i orquestra núm. 1 - P.I. Txaikovski
Postludi Simfonia núm. 6, “Patètica” - P.I. Txaikovski
osvalles.com
@simfonicadelvalles

MÚSICA
CICLE RICARD VIÑES RECITALS

Entrada lliure
La Patètica de Txaikovski
Conferència prèvia en el marc del
cicle Parlem de música, una eina per
anar de concert
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CANÇONS D’AMOR
MÚSICA
CICLE DE CAMBRA

Alexsandra Gladysheva, soprano
Iñaki Guezala, piano
Programa

interpretaran un recital de cançons russes i del País
Organitza
Amics de l’Òpera a Lleida
aaos.info
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UN VESTIT NOU PER A L’EMPERADOR

© Andreu Trias/Clara Corax

TEATRE

LA PERA LLIMONERA

Direcció: Pep Vila i Toni Albà

Disseny titella: Alfred Casas

vessar, no està mai content amb el vestits que porta.
Per satisfer-lo, el seu conseller fa una crida a tots els

meravellós i digne del més gran Emperador.
La notícia arriba a dos talentosos sastres estrangers
capaços de confeccionar vestits amb propietats
imaginar.

Garzón
Música: Tonio Santoyo

laperallimonera.com
@laperallimonera
Tots els infants de més de dos
anys paguen entrada i ocupen
butaca.

17

RÈQUIEM G. FAURÉ
El Musiquem Lleida: un clàssic de Tardor a Lleida
Una de les obres cabdals del compositor francès

experiència dolorosa”, un Rèquiem tendre -”tan
mort”-.

Coral Shalom
Cor Praesentia
LleidArt Ensemble
Solistes vocals
Programa
Locus Iste - A. Bruckner
Christus factus est - J.S. Bach - K. Nystedt
Immortal Bach - J.S. Bach - K. Nystedt
Rèquiem op. 48 Organitza
Coral Shalom

uneixen el seu talent per a oferir un concert

coralshalom.cat

sobre el descans etern que representa la mort, amb
una mirada amable i alliberadora.

MÚSICA
CICLE CORAL ANTONI PUJOL
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LA FESTA DE LA NORA
AMB LA BIG BAND DE GRANOLLERS
Big Band de Granollers
La Botzina
Organitza

animats, la big band
acgranollers.cat
labotzina.com

incondicionals amics de la big band.
big band per crear músiques orientals, llatines,

MÚSICA

klezmer al latin jazz, passant pel jazz de
casa nostra del compositor i director de la Big Band

Tots els infants de més de dos
anys paguen entrada i ocupen
butaca.
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LA MALA DICCIÓ
INDIGEST

© Sílvia Poch

TEATRE

La darrera peça de la Trilogia del Lament: una

viure encegats pel capitalistme actual entre el
tenir el poder i la il·lusió de llibertat. I dominats
per aquestes capacitats i eternament insatisfets,
creant crims innombrables que han portat el món al
de remordiments i a la nit sentim sorolls que ens
roben el son.

Direcció: Xavier Albertí
Espai i vestuari: Sílvia Delagneau
So: Pau Matas
Arranjaments musicals: Carles Pedragosa
Ajudantia de direcció: Roger Vila
Confecció vestuari: Inés, Trini i Antonia
Confecció barrets: Nina Pawlowsky
Theatrend
Especialista Instruments Baschet: Dr. Martí Ruiz i Carulla
indigest.org
@indi.gest

20

MÚSICA

LA PRIMERA DE MAHLER

de Lleida
Alfons Reverté, director
Programa

als estudiants de música que destaquen per la seva
excel·lència. Present i futur de la música lleidatana se
sumen per donar vida a aquesta obra tan meravellosa

ojc.cat
@orquestraojc

- G. Mahler
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MÚSICA

IB: LA BANYA ANCESTRAL ÒPERA
ELECTROACÚSTICA EN FORMAT CONCERT
IB: Le cornu ancestrale

Josep Vila Campabadal, acordió
Laia Armengol, piano
Núria Andorrà, percussió
Marta Cardona, violí concertino

Anna Tobella, mezzosoprano
Roger Padullés, tenor

propi espai del públic com a element expressiu tot

Dani Sanchez Tamarei, disseny de llums
Belén Iniesta, visuals

morphosisensemble.com
@MorphosisEnsemble
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DELS INTESTINS UNA SOGA
I DEL CUL UN SAC DE GEMECS

© KikuPiñol

TEATRE

ÍNTIMS PRODUCCIONS I DAVID CLIMENT

Des de la mirada més surrealista els Íntims ens
espera?

Dramatúrgia i direcció: David Climent i Marc Cartanyà
Creació: Íntims Produccions, David Climent, Clara
Aguilar, Joan Ros, Marc Salicrú i Albert Baldomà
Repartiment: Isaac Baró, Marc Cartanyà, Sandra Pujol
Espai sonor: Clara Aguilar
Veu: Rita Molina
Vestuari: Joan Ros
Assessorament vocal i musical: Rita Molina

És impossible, és impossible, és impossible fer-hi

intims-produccions.com
@intimsproduccions
En aquest espectacle es fan
servir llums estroboscòpiques

23

DON GIOVANNI
Bertati i basat, com ell, en el Don Juan Tenorio de
El burlador de Sevilla
y el convidado de piedra
de 1787.

Direcció musical: Daniel Gil de Tejada
Direcció d’escena: Pau Monterde
i Jeroboám Tejera
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
aaos.info
operacatalunya.cat
@simfonica_del_valles
@operacatalunya

Entrada lliure
Don Giovanni
Conferència prèvia en el marc del
cicle Parlem de música, una eina
per anar de concert
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EL SO DE LA NOSTRA TERRA
JOVE ORQUESTRA DE PONENT
segles

i

Antonio Lajara, director
Programa

català: tendències culturals i artístiques que

Indíbil i Mandoni - E. Morera
- E. Morera
Vistes al mar - E. Toldrà
Illes medes - J. Garreta
jop.cat
@joponent

es caracteritza per la voluntat de fer ressorgir
la cultura i la llengua catalanes que havien estat

de la terra catalana que les obres evoquen.

MÚSICA

nostre territori.
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FESTIVAL elPETIT
MULTIDISCIPLINAR

WHAT IS THAT?

SOTABOSC

AABEN DANS

INSPIRA TEATRE

What Is That? és un espectacle sobre el
motor de la curiositat. La curiositat és

El bosc és un lloc de gran meravella, on

© EliGuasch

DANSA I MOVIMENT

descobreix el món. Una empenta que pot

amics. És un lloc de pertinença. Els amics,
al bosc, poden ser també els arbres,
plantes i animals. Tots tenen molts regals
per compartir. Els tresors que aquest
món encantat compartirà amb nosaltres

través del moviment i la dansa.
tastar, mirar i sentir la màgia del bosc
nostre desenvolupament, redescobrint
els nostres ritmes.
abendans.dk @aabendans

inspirateatre.com @inspirateatre

Tots els infants de més de dos anys paguen entrada i ocupen butaca. Aforament molt limitat. Es prega un
únic acompanyant adult per cada infant per tal de poder facilitar la màxima assistència de canalla possible.
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© ©David_Ruano

TEATRE

EL PES D’UN COS

Autoria i direcció: Victoria Szpunberg

patir un ictus, viu un procés de deteriorament físic
i mental que el converteix en un ésser totalment
propis i la precarietat que viuen les administracions
públiques farà que la situació entri en una mena

Ajudant de direcció: Ibán Beltran
Composició musical: Carles Pedragosa, Joan Solé i

Disseny de So: Joan Solé i Guillem Rodríguez
Vídeo: Joan Rodon
Disseny de vestuari: Albert Pascual
Responsable de moviment: Montse Colomé
Ajudant producció: Laura Alonso

“Una immensa Laia Marull
al TNC”

“Laia Marull elevada a la
tercera potència”

Ara

a recomana.cat

Coproducció: CDN, Teatre Nacional de Catalunya i
Velvet Events
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NADÈGE ROCHAT
AMB LA FRANZ SCHUBERT
FILHARMONIA

Thomas Rösner, director
Programa
Concert per a violoncel i orquestra núm. 1, - J. Haydn
L. van Beethoven

màxim esplendor
La natura en el seu màxim esplendor és la

tindrem la sort de comptar amb el director Thomas
Rösner, director titular de la Beethoven Philharmonie

Entrada lliure
La Pastoral de Beethoven
Conferència prèvia en el marc del
cicle Parlem de música, una eina
per anar de concert

MÚSICA

© Pep Escoda

MÚSICA
CICLE DE CAMBRA
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DE LA CANÇÓ
DE CONCERT
AL TEATRE LÍRIC

Programa
Combat del somni

- E. Toldrà

Ya mis horas, romança de La del Soto del Parral - R.
Soutullo i L. Vert
Escena de la Mort de Rodrigo de l’Òpera
Don Carlo - G. Verdi
angelodena.com

passant per la cançó catalana, la cançó italiana
intimitat de les cançons, a les parts més líriques i
repertori ampli i variat que agradarà a tots
els públics.
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LES TEVES NADALES D’ANTONI TOLMOS.
CANTATA ESCÈNICA
Cors A-Sons i U-Sound de l’Escola Municipal de Música

Les teves Nadales
Nadales Tolmos

Director musical: Guillermo Lana
Compositor: Antoni Tolmos
Programa
Arbre de Nadal - Tolmos-Garcés
Estimo el Nadal
Nadal al teu costat

milions de reproduccions a les xarxes.
escènica “Les teves Nadales” que es podrà escoltar

Organitza
antonitolmos.com
Tots els infants de més de dos
anys paguen entrada i ocupen
butaca.

MÚSICA
AMB LA TRIBU
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ELS OSCAR DE LA MÚSICA
BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA

Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director

aquelles emocions que les imatges per si soles

MÚSICA

Certament, per a molts de nosaltres és impossible
entendre el cine sense música. Un gran nombre de

Programa
- M.Rózsa
- M. Jarre
El Padrí
Star Wars
Memòries
- J. Barry
Aladdin - A. Menken
El Senyor dels Anells - H. Shore
- M.Giacchino
Blanck Panther - L. Göransson
fembanda.com
@bandamunicipal_lleida
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ELS CLÀSSICS DEL ROCK
XIC’S AND ROLL BAND

MÚSICA

Organitza
orfeolleidata.cat

rere clàssic, hit rere hit
rock. Una
en la música moderna i tota una oportunitat per
als pares i mares de tornar a vibrar i cantar amb els
gaudir en família i contagiar els més petits de la
passió per la música.

Tots els infants de més de dos
anys paguen entrada i ocupen
butaca.
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POTSER NO HI HA FINAL

© Marta GC

CIRC

CIRC PISTOLET

música en directe

Un portador que mana i ho vol controlar tot i a qui
ningú no li fa cas...

autoestima... I un músic amb deliris de grandesa

Enric Petit
Música en directe: Sergi Estella
Idea original: Circ Pistolet
Ull extern: Ramiro Vergaz
Creació llums: Xavi Valls
Amb el suport de: Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70,

circpistolet.cat
@circpistolet
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MÚSICA

BACH I MOZART:
DUES VISIONS PER JOSEP MARIA COLOM
Josep M. Colom, piano

en aquest concert la seva visió personal des del
piano de dues obres cabdals del repertori per a
teclat i orquestra, el Concert de Brandemburg núm.
5
concert solista de piano, contraposada precisament
a un concert per a piano del classicisme, el concert
núm. 17
amb la Simfonia en re major op. 18 núm. 6 de

de Lleida
Joan Espina, violí i concertino director
Programa
Simfonia núm.6, op.18- J.C. Bach
Concert de Brandenburg núm.5,,
BWV 1050 - J. S. Bach
Concert núm. 17 per a piano, KV 453 ojc.cat
@orquestraojc

MÚSICA
CICLE DE CAMBRA
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VISTES AL MAR
QUARTET TEIXIDOR

Música de cambra amb accent
El barber de Sevilla, que el
targarí Ramon Carnicer va escriure el 1818, va gaudir
primera vegada en temps moderns, una transcripció

Xavier Roig, violoncel
Programa
de El barber de Sevilla - R. Carnicer
Vistes al mar - E. Toldrà
Quartet per a cordes núm. 3 (1959) - Ll. Benejam
L. van Beethoven
teixidorquartet.com
@QuartetTeixidor

un important punt en comú: durant la seva carrera,
els dos van ser violinistes, compositors i directors
uartet en
La Major op. 18 n. 5 de Beethoven, una obra plena de
vigor i empenta.

35

CATALINA

Keisanen, Cristina Morales i Élise Moreau)

-

culturals

mitges trencades a veure quines li queden millor i

Arranjaments musicals: Élise Moreau i Elisa Keisanen.
Disseny de llums: Marc Augustin-Viguier
Càtering: Bachini-Bachini
Bombaci
Agraïments: Maider Lasa Santamaría, Laura Rubiot,
Coproducció: Antic Teatre, La Caldera de Les Corts i
Amb el suport de: Centre Social Autogestionat Can Vies,
La Poderosa, Konvent Zero i Graner
iniciativasexualfemenina.es
@iniciativa_sexual_femenina

ESCORXADIJOUS

©Alessia Bombaci

llibertària i antiacademicista. Està integrat per Élise
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LA CASA MÉS PETITA
CAMPI QUI PUGUI PRODUCCIONS

Direcció: Rosa Díaz de La Rous Teatro

tornar aviat, la Bettina deixa enrere casa seva per
descansar del soroll de les bombes i de la por que li
provoca la guerra. En arribar a la seva “nova casa”,

Autoria del text original: Maialen Díaz
Traducció i adaptació: Xavier Manuel i Cristina Garcia
Vestuari: Goretti Herrero

una nena més gran en la mateixa situació, serà qui
les dues una amistat que els permetrà fer front a les

cqpproduccions.com
©CampiQuiPugui

©CampiQuiPugui

TEATRE

Tots els infants de més de dos
anys paguen entrada i ocupen
butaca.
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A LA FI DEL MÓN AMB
MÚSICA I CINEMA
MÚSICA

Bandes sonores amb la BSUM
Bailando con lobos, Harry Potter,
Piratas del Caribe, són alguns dels títols que la
la música per a cinema.

Esteve Espinosa, director
Programa
Bailando con lobos,
del Caribe

Potter,

bsumlleida.com
@bsumlleida

TEATRE
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EL SENSESPAI

Vestuari: Laura Garcia
Amb el suport de: l’Institut de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona i l’Institut Català de les Empreses Culturals

al sensespai de confusió que són els abusos sexuals
i transita pels límits i la fragilitat que tenim alhora

TLP (Trastorn límit de personalitat).
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DESIG DE NADAL
Veus.kat

Es vol oferir un concert diferent ambientat en els
un moment de desconnexió per a la família i alhora

Programa
Repertori nadalenc
veuskat.org
@veus.kat

i públic es puguin trobar per celebrar plegats el

MÚSICA

40

TEATRE
RECOMANAT PER A TOTS ELS PÚBLICS

INCURSIÓ SOCIAL

col·lectius vulnerables, on a través de les arts
escèniques diferents col·lectius vulnerables, que
normalment no tenen la possibilitat de participar en
activitats creatives, es converteixen en creadors i

Direcció artística: Íntims Produccions
Direcció de projecte: Albert Baldomà i Cristina
Sanz-Gadea
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MÚSICA
CICLE CORAL ANTONI PUJOL

BACH: CANTATES D’ADVENT
Les cantates de Bach són un univers musical

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
Bach Collegium de Barcelona

i creativitat de la quotidianitat litúrgica del mestre

Programa

crescendo

J. S. Bach
Laudate Pueri Dominum J. S. Bach

Cantata BWV 61
Cantata BWV 147 “El cor i la
boca, els actes i la vida”, que després reformularia
per a Leipzig i que constitueix una de les cantates
més brillants i conegudes del seu extens catàleg.
ens enlluernarà amb el seu virtuosisme vocal i
compositiu del Laudate Pueri Dominum.

ccaeg.org
@ccaeg_1997
CCAEG

Entrada lliure
Les Cantates BWV 61 i 147 de Bach
Conferència prèvia en el marc del
cicle Parlem de música, una eina
per anar de concert
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CHRISTMAS & HITS
Josep Maria López, bateria

revolucionant la música coral incorporant grans
trencadores versions de clàssics nadalencs com

Pedro Pardo i Pol Pastor, piano i direcció
Organitza

MÚSICA

orfeolleidata.cat
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MÚSICA

L’ESSÈNCIA DE NADAL
BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA

Cavalleria rusticana que vol dir cavallerositat

ha motivat a interpretar-la tot recordant als nostres
aquest estiu.
Us proposem un ambiciós repertori que pretén
respecte i la solidaritat. Tot un seguit de virtuts
morals, estètiques i afectives que ens obriran les

Mª Cristina Rodríguez Novau, soprano
Banda Municipal de Lleida
Amadeu Urrea, director
Programa
Cavalleria rusticana - P. Mascagni
Memory
- A. Piazzolla
- G. Puccini
Un bel di vedremo - G. Puccini
Al bell Danubi blau - J. Strauss
Sota llamps i trons - J. Strauss
- arranj. J. Vinson
- J. Lennon
Blanc Nadal - I. Berlin
Navidad
fembanda.com
@bandamunicipal_lleida

© DavidDelVal

TEATRE
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EL TESTAMENT
peculiar testament en vida i vital, de records, arrels
i identitats universals. Camp, barri i mapa del tresor.
amb un ull de vidre. Compromís per la senzillesa
i per la veritat, la veritat de la bona, la veritat del

zumzumteatre.com
@zumzumteatre
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FESTIVAL DE
VALSOS I DANSES
Sara Bañeras, soprano
Xavier Puig, director
osvalles.com
@simfonica_del_valles

vals, perquè puguis tancar el cicle anual de la teva
vida des del cim de la felicitat que volem conquerir
per a tu. Per recordar que hi ha música que es pensa
amb els peus abans que amb el cap.

MÚSICA
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VENDA D’ENTRADES
A TAQUILLA
Podeu comprar entrades de qualsevol espectacle o
concert de LaTemporada a qualsevol de les taquilles
indicades a sota, indistintament del lloc on se celebrin
només amb targeta bancària.

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

TEATRE DE LA LLOTJA

Tarda: de dimarts a divendres de 17.00
a 20.00 h

OFICINA DE TURISME DE LLEIDA

Concerts en caps de setmana i festius:
2 hores abans del concert
Concerts familiars: 1 hora abans
del concert

TEATRE MUNICIPAL DE

Tarda: de dilluns a divendres (no festius)
de 17.00 a 20.00 h
1 hora abans de la representació

1 hora abans de la representació

Pagament només amb targetes
bancàries.
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VENDA D’ENTRADES
EN LÍNIA
Podeu comprar entrades en
línia de tots els espectacles de
LaTemporada a:

latemporadalleida.paeria.cat

DESCOMPTES
15%
15%
aturats
50%
tacles Amb la Tribu)

-

50%
15%
20%
25%

Els descomptes són aplicables a espectacles i concerts de LaTemporada programats
exclosos els esdeveniments organitzats per
altres entitats.

COM COMPRAR AMB DESCOMPTE
Els titulars dels carnets amb descompte
poden seguir comprant en línia o a taquilles indicant en el moment de la compra el
descompte que volen aplicar-se.
Tots els espectadors amb entrada amb descompte hauran de presentar el corresponent carnet al personal de sala al moment
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IMPORTANT
entrades a les taquilles.
Eviteu cues de darrera hora: compreu les entrades anticipadament o en línia.
Els descomptes no són acumulables.
-

-

ACCESSIBILITAT
LaTemporada en cadira de rodes.

AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
taquillauditori@paeria.cat

teatre@paeria.cat

TEATRE DE LA LLOTJA
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SERVEIS DELS EQUIPAMENTS
DE LATEMPORADA
MÉS INFORMACIÓ DE LATEMPORADA
i escènics que citem a sota.

AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS

enregistraments.

Biblioteca-Fonoteca
temàtica musical, especialitzat en
música clàssica.

TEATRE DE LA LLOTJA
Pàrquing de la llotja

Cal demanar el val a la taquilla abans
del concert.
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SERVEIS A L’ESPECTADOR
I CONDICIONS
Es prega puntualitat. Per consideració
al públic i als artistes, no es permetrà
.

Per motius de seguretat, no està
permès accedir a la sala amb cotxets
voluminós que obstrueixi la platea o les
sortides.

ni per retard, ni per malaltia.
gravar durant la representació ni amb
Apagueu el telèfon i qualsevol aparell
que emeti senyals lluminosos o
acústics
telèfon perquè la llum destorba el públic
i els artistes.
En la mesura del possible, i per
consideració als artistes i al públic, cal
guardar silenci durant el concert o la
representació i evitar la tos i el soroll dels
papers de caramels.

en aquesta o altres publicacions o
webs
a mantenir i aplicar sempre els preus i
horaris de taquilla.
Els equipaments musicals i escènics

Ciutat de Lleida que va entrar en vigor el

personal, cal adreçar-se a les taquilles
o recepció de cada equipament, on es

Queda prohibit menjar o beure dins
de les sales. El personal de sala està
que es dipositaran a taquilla i podran ser
recuperats en acabar les funcions.
Granados com el Teatre Municipal de
més menuts. Cal demanar-los al personal
de sala.

funcions sempre que sigui per causes
alienes.
sempre que
sigui per causes alienes.

Patrons

Protectors

Col·laboradors

Col·labora

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

auditori@paeria.cat
auditorienricgranados.cat

TEATRE MUNICIPAL

teatre@paeria.cat
teatreescorxador.com

TEATRE DE LA LLOTJA

@latemporada_lleida

latemporada.paeria.cat

Col·labora:

