24 setembre 2017
18:00h.

PETITS CRIMS
CONJUGALS
Desprès de quinze anys de
convivència, el matrimoni de
l’Albert i la Lis patia una crisi. De
sobte, degut a un cop al cap que li
ha fet perdre la memòria, l’Albert
interroga la seva esposa per
reconstruir els seus records.
Un drama conjugal en forma
d’intriga policíaca.

CIA : EL CELLER D'ESPECTACLES

22 octubre 2017

18 novembre 2017

18:00h.

18:00h.

ESBART DANSAIRE
SÍCORIS
Les cançons tradicionals expliquen,
entre altres, alguns dels àmbits de la
vida quotidiana com costums, espais,
creences i històries . Aquest és el
centre d'interès que ens serveix de fil
conductor per presentar, a partir de
les versions del grup El Pont d'Arcaís,
un conjunt de temes coreogradiats
amb la doble intenció de transmetre
aquesta riquesa de la tradició oral i
l'aglutinar el conjunt de dansaires de
l'esbart en un projecte comú .
Per tant, tot el cos de dansa participa
de la proposta a partir d'aquestes
cançons que a través de la lletra, la
música i la dansa expressen el sentit
d'un poble.
CIA: CLUB SÌCORIS

DE PASSADA,

Històries d'una dona de
poble....

Un programa de ràdio. Una
tragicomèdia. un monòleg entre la
realitat i la fícció. El moment màgic
dels dotze desitjos ens porta a un
món irreal on dotze històries
cobren vida .
A l'escenari.....una presentadora,
una actriu, una dona amb empenta,
orgullosa de ser....una dona de
poble.
CIA: JOSAFAT TEATRE

3 desembre 2017

TEATRE
TEMPORADA
TARDOR HIVERN
2017

18:00h.

MENUDA COMÈDIA
Aquesta és la història d’una
ciutat i d’un teatre, un teatre
que els seus habitants
l’anomenaven el teatre LA
COMÈDIA!
La Comèdia no és un teatre com
els altres, és molt especial,
perquè, a dins hi viuen ben
amagadets, uns éssers màgics,
els follets tramoies, que són els
encarregats que el teatre La
Comèdia sigui un espai màgic on
tot és possible.
Però, un bon dia, l’ajuntament va
decidir enderrocar La Comèdia
per fer-hi un gran centre
comercial.

Cultura i festes

CIA: JORDI DEL RIO

Ajuntament d'Artesa de Lleida

AJUNTAMENT
D'ARTESA DE LLEIDA

