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2 d'octubre 2021

BEATBOX CRIC Un espectacle de circ-
fusió divertit, participatiu, interactiu,
dinàmic i trepidant, on sense ni tan sols
adonar-te’n, ja haurem arribat al final.

Artesa de LleidaArtesa de Lleida  

HORA 
11 h

PREU

ENTRADA: 2
€

          LLOC :
SALA DEL TEATRE  MUNICIPAL

Per a tots els públicsPer a tots els públics
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KASTING és un espectacle itinerant
visual que transportarà a l'espectador a
un temps on la percepció de la realitat i
la ficció es tractava en blanc i negre, tot
és possible en aquest espectacle i tu
pots ser el primer de gaudir d’aquesta
experiència.

Artesa de LleidaArtesa de Lleida  

HORA 
12h

ESPECTACLE

 G
RATUÏT

LLOC DE SORTIDA:
 SALA DEL TEATRE

Per a tots els públicsPer a tots els públics
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RESIDÈNCIA DELS CONTES MACABRES Una casa
abandonada on les criatures connectaran amb la sensació
de por en un petit recorregut que les portarà a una
habitació central on podran escoltar un conte de por.
Inspirat en els universos d’Edgar Allan Poe i amb teatre
d’objectes viuran una història acompanyada d’algun
ensurt. I finalment hauran de tornar a caminar pels
passadissos de la casa buscant una sortida.
A partir de 6 anys. Hi haurà 6 sessions amb 10 places
cadascuna i per franja d'edat.

Artesa de LleidaArtesa de Lleida  

HORA 
16h a 20hESPECTACLE

 G
RATUÏT

LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL
ENTRADA PORTA PISCINES

JOCS DE FUSTA
Per a totsPer a tots    els públicsels públics
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M'HE PORTAT BÉ Tot subsegueix a les
habitacions d'uns nens, on la imaginació
no té límits. Quatre contes, "Com atrapar
un estel" "M'ha caigut una dent" "Un
monstre davall del llit" i "El regal més
desitjat", ens faran reflexionar, que de
vegades no es pot tenir el que un desitgi,
però això si, s'hauran de portar bé.

Artesa de LleidaArtesa de Lleida  

HORA 
17 h          LLOC:

 SALA DEL TEATRE MUNICIPAL

PREU

ENTRADA: 2
€

Per a tots els públicsPer a tots els públics
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CABARET D'ARTS ESCÈNIQUES
Un espectacle amb format de cabaret on la nostra
presentadora una pallassa de lo més imprevisible, ens
presentarà amb ritme i molt d’humor números de
corda aèria, malabars, bicicleta acrobàtica, màgia i
roda cyr.
En definitiva una amalgama de diferents artistes que
durant més de 60 minuts, ens farà riure o ens deixarà
amb la boca oberta amb acrobàcies impressionants,
malabarismes Increïbles i trucs de màgia insòlits.
Una obra per gaudir.

Artesa de LleidaArtesa de Lleida  

HORA 
22:30 h            LLOC:

 SALA DEL TEATRE MUNICIPAL

PREU

ENTRADA: 5
€

CIA: Yldor llach
Mari Grau

Improvistos Krusty Show
Núria Caballol

Estanislau Perara

Espectacle per a adultsEspectacle per a adults  


