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L’Esbaiola’t incrementa
el pressupost i ofereix
37 propostes artístiques
l festival que dura dies co ptarà
a b una vuitantena de funcions
Esterri d’Àneu
REDACCIÓ
L’Esbaiola’t
ha presentat la
programaci del desè aniversari,
amb un augment d’un
delpressupost que es veu re ectit en
la programaci . El estival presenta una programaci de moltíssima qualitat artística.
En total disset compan ies
pro essionals presentaran propostes artístiques. La conegudíssima pallassa epa lana presentarà la seva darrera estrena Suite,
la cia de titelles eus de orc amb
el premiat espectacle A taula!, la
Baldufa mostrarà la seva darrera
producci Mon pare és un Ogre,
entre d’altres actuacions. ambé hi haur la participaci d’una
compan ia no pro essional, amb
actors molt joves, La etiestable
de l’Aula de eatre de Lleida,
que vindr a representar l’espectacle Landscape.
A més de les propostes pro essionals, hi haur propostes del
territori, que cada an es donen a
conèixer dins el estival, com per

L’escola Pau Claris va inaugurar dijous 8 de juny, per desè any
consecutiu, la seva Setmana de teatre, amb l’obra ‘El Petit Príncep’.
Els nens i les nenes participen, durant tot el curs escolar, en un
taller d’expressió oral i de teatre, amb l’objectiu de potenciar
les capacitats comunicatives, el treball en equip i de vèncer les
dificultats de posar-se davant d’un públic. /FOTO: Esther Coma
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Melodrama d’amor i genocidi
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FOTO: Aj. Esterri Àneu / El públic contemplant un dels espectacles

exemple el grup local els ants
rup Escènic i el seu espectacle
teatral. ambé hi haur tallers i
activitats complement ries per
gaudir del et artístic des d’una
perspectiva di erent. otSona realitzar un taller d’estimulaci musical per a bebès, un taller de llum
negra amb el projecte Com un
Llum, la ballarina lleidatana Marta Casals ar un taller de dansa

creativa per a tota la amília, amília, el estival organitzar un taller
de capgrossos perquè el p blic
pugui participar a la cercavila de
capgrossos.
Un total de
propostes dierents durant dies de estival,
uncions i activiamb més de
tats, en dies de estival, que comen ar el dijous dia de juliol i
acabar el dia .

Taller de
formació en
dansa i música
del Dansàneu
El Dansàneu amplia enguany la
seva o erta ormativa incloent
activitats específiques en els itineraris de dansa, m sica i dansa
m sica durant la setmana central
del estival a partir del de juliol vinent. La ormaci tant en
dansa com en m sica tindr un
cost nic de per taller complet
(matí i o matí i tarda), i les persones que s’inscriguin als cursos de
ormaci tindran l’entrada gratu ta als espectacles de pagament
programats el mateix dia del taller, curs o la classe magistral.
“El Dansàneu ens permet arribar a les arrels de la cultura popular. La dansa, la m sica, la gastronomia i el paisatge tan proper, tan
intensament viscut , assegura el

Teatre, a l’Escola Pau Claris
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m sic Adri randia, coordinador
de la ormaci i també responsable de les sessions nocturnes que
tindran lloc a partir de dimecres
dia i fins dissabte dia (ambd s
inclosos), al ub de l’Era.
“Els cursos o ereixen l’oportunitat de viure de ben a prop una
experiència ormativa de mans

de grans m sics i pedagogs en
un temps i un espai redu ts. Enguan hi a egim l’experiència de
treballar el repertori occit , tan
musical com les danses, gr cies
al grup Verd e Blu. Hi posarà la
cirereta epa un era amb una
masterclass que ens a especial
il lusi ’, afirma.
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