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Divendres, 30 de juny del 2017Cap de setmana

CLÀSSICA
‘RÈQUIEM’
De R. Moreno.

Lleida. Pati de l’IEI. Divendres, 30 de juny. 
20.00 h. Gratuït.

Stabat Mater i LleidArt Ensemble.

ANTIGA
‘LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT’
Cor Francesc Valls, Magister Petrus i Esbart 
Dansaire de Rubí.

La Seu d’Urgell. Catedral. Dissabte, 1 de juliol. 
21.00 h. Preu: 22 € / 18 €

Concert inaugural del Festival de 
Música Antiga dels Pirineus.

PIANO
RICARD VIÑES PIANO KIDS & YOUTH
Lleida. Auditori Enric Granados. Divendres 
(09.30 i 15.30 h), dissabte (10.00 i 16.00 h) i 
diumenge (10.00 i 19.00 h, gala final). Gratuït.

Concurs internacional.

ÒPERA
CORAL GINESTA
Amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.

Cervera. Túnel sota l’A-2, a Vergós. Dissabte, 1 
de juliol. 22.00 h. 15 € (infantil 5 €).

L’òpera Dido i Enees, de Henry 
Purcell.

FOLK
EL PONT D’ARCALÍS
La Seca, la Meca i les Valls d’Andorra.

La Figuerosa (Tàrrega). Dissabte, 1 de juliol. 
22.30 h. Gratuït.

Concert del cicle L’estiu a poble.

CORAL
COR AMICS DE LA UNIÓ
Més el Cor Jove de l’Orfeó Balaguerí.

Balaguer. Convent de Sant Domènec. Diu-
menge, 2 de juliol. 20.00 h. Preu: 12 € / 10 €

Cicle Juliol de Música i Poesia.

POP
LOS ESCARABAJOS
Lleida. Cafè del Teatre. Diumenge, 2 de juliol. 
20.30 h. Preu: 12 € / 10 €

Els sevillans, un dels millors grups 
d’homenatge a The Beatles.

MÚSICA

La Unió Musical Porteña de Sa-
gunt i la Banda Municipal de 
Lleida protagonitzaran avui di-
vendres, a la plaça Paeria, a les 
19.30 h, el concert inaugural del 
XIV Festival Internacional de 
Bandes de Música de Lleida, que 
es desenvoluparà fins diumen-

ge amb la participació de nou 
formacions simfòniques, amb 
més de sis-cents músics. Demà 
dissabte, a més de les actuacions 
previstes a la plaça Paeria i l’Eix 
Comercial, l’Auditori acollirà el 
concurs de bandes simfòniques 
a partir de les 19.00 h, amb les 

de Soneja (Castelló), Alcanar 
i la Rioja. El certamen també 
sortirà de Lleida amb concerts 
a Alcarràs i Torres de Segre. 
Diumenge, tindrà lloc el colofó 
final als Camps Elisis (11.00 h), 
amb totes les bandes i l’entrega 
de premis (13.00 h).

ÒSCAR MIRÓN

Festival de Bandes a Lleida
L’edició número 14 del certamen, amb nou formacions des d’avui i 
fins diumenge || Concurs amb tres agrupacions demà a l’Auditori

VARIS

MOLLERUSSA.

Open Night. Avui divendres, amb 80 
establiments comercials oberts amb 
descomptes a partir de la mitjanit. 
Animació prèvia amb discjòquei, des-
filada Open Night (22.00 h) i música 
amb el grup Calle Habana (23.00).

CERVERA.

Shopping Night. Comerços oberts 
avui fins a la mitjanit, amb música, 
sortejos i cercavila.

ALFARRÀS.

Festa major. Avui, amb la Banda 
Roig Tardà (21.30), l’orquestra Banda 
Sonora (23.30) i el grup Comandants 
de Tros (00.30). Demà dissabte, or-
questra Tarantella (00.00) i el grup La 
Contraband (00.30). Diumenge, sar-
danes amb la cobla Lo Castell (19.00) 
i ball amb el Grup Excelsior (20.00).

LLEIDA. SECÀ DE SANT PERE

Festa major. Avui divendres, ball 
amb Disco Band Disc (22.00). De-
mà, Som de Teatre amb El mag d’Oz 
(18.00), xocolatada (19.00) i ball amb 
The Golden Saxo (23.00). Diumen-
ge, festa holi (12.00), escala en hi-fi 
(19.00) i xou México lindo (21.00).

BARRUERA.

Falles. Festa de falles demà dissabte, 
a partir de les 22.30 h, en aquesta lo-
calitat de la Vall de Boí.

LA FULIOLA.

Festa del Segar. Diumenge, 38a 
edició d’aquesta festa, amb activi-
tats des de les 09.00 h. Dinar popular 
a l’era (14.15 h, 15 €).

ARBECA. FORTALESA DELS VILARS

TastJazz. Demà dissabte (22.30), 
amb Jérôme Frayssinet Gipsy Swing 
Quartet i degustació de vins (15 €).

Diada dels Raiers de la Pobla de Segur de l’any passat.

ARTS ESCÈNIQUES
JOAN BLANCO

ACN

Un dels espectacles de l’any passat al Dansàneu.

Dansàneu obre demà 
amb Rufaca Folk Jazz

Els raiers solquen 
la Pallaresa a la 
Pobla de Segur

TRADICIONS
DANSÀNEU
Festival de Cultures del Pirineu.

Esterri d’Àneu i poblacions de la Vall 
d’Àneu. Diversos escenaris. De l’1 al 9 de ju-
liol.

El festival Dansàneu obrirà 
la 26a edició demà, dissabte 
1 de juliol, a les 18.00 h, amb 
la inauguració de l’exposició 
De pagès a típic, a la Casa del 

Parc Nacional d’Aigüestortes, 
a Espot. La música començarà 
a les 20.30 h, davant de l’ajun-
tament de València d’Àneu, a 
càrrec de la Rufaca Folk Jazz 
Orchestra, big band d’arrel 
que barreja les melodies tradi-
cionals del Pirineu amb el jazz. 
Hi presentaran el seu àlbum 
Beatus ille, en un concert que 
es repetirà diumenge a Son.

La Pobla viurà diumenge la 
jornada central de l’edició 39 
de la Diada dels Raiers, amb 
el descens per la Noguera Pa-
llaresa i arribada al Pont de 
Claverol entre les 13.00 i les 
13.30 h. La festa començarà 
avui amb ball amb Band the 
Rock (00.00) i demà amb l’Or-
questra Saturno (00.00). Diu-
menge, final de festa amb The 
Tranquils Boys (17.30).

ACN

La cantant i trompetista catalana actuarà a la Seu Vella.

Andrea Motis estrena el 
Seu Vella Music Festival
JAZZ
ANDREA MOTIS
Amb Joan Chamorro Quartet.

Lleida. Seu Vella. Diumenge, 2 de juliol. 
20.30 h. Preu: 15 € / 12 €

La jove cantant i trompetista 
barcelonina Andrea Motis 
estrenarà diumenge la prime-
ra edició del Seu Vella Mu-
sic Festival, el nou certamen 
d’estiu de Lleida, hereu del 
cicle Concordia i que naix 
amb la voluntat de conver-
tir-se en un esdeveniment 
de referència a Ponent en el 
marc del turó. En el concert, 
Motis estarà acompanyada 
pel quartet liderat pel pro-
ductor i director musical Jo-

an Chamorro, al contrabaix, 
saxo tenor i flauta; amb Ig-
nasi Terraza, al piano; Josep 
Traver, a la guitarra, i Esteve 
Pi, a la bateria. 

El festival comptarà amb 
cinc concerts més, amb artis-
tes com Maria del Mar Bonet 
i Roger Mas.

2DIUMENGE

Cercavila musical amb una banda simfònica 
en l’edició del festival de l’any passat.


