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Manel i Comediants van posar el punt final al Festival Castell de Peralada.

ACN/MARINA LÓPEZ

EFE
❘ PERALADA ❘ El Festival Castell
de Peralada va concloure la nit
de dissabte la 27 edició amb
una ocupació del 90%, sis punts
més que l’any passat, i ambmés
de 21.000 espectadors. En un
comunicat, el festival, un dels
esdeveniments culturals de re-
ferència durant l’estiu a Cata-
lunya, ja ha avançat algunes de
les novetats de la pròxima edi-
ció, com la presència del tenor
alemany Jonas Kaufmann, que

combina el repertori líric amb
el dramàtic.

El festival, que va arrancar el
passat 13 de juliol, va tancar la
nit de dissabte, amb l’actuació
del grup català Manel, una edi-
ció en la qual es va celebrar el
bicentenari del naixement dels
compositors GiuseppeVerdi i
RichardWagner amb un espec-
tacle de Comediants.

En aquesta 27 edició, el cer-
tamen gironí ha estrenat l’òpe-
raWow!, un encàrrec realitzat

per l’organització de la cita em-
pordanesa al compositor cata-
làAlberto García Demestres.
També va acollir l’estrena a Es-
panya de la primera òpera de
Wagner:Das Liebesverbot (La
prohibició d’estimar).

Des dels seus inicis, aquest
festival internacional ha poten-
ciat la lírica i la dansa, la qual
cosa el converteix en un dels
esdeveniments culturals de tall
clàssic demés importància a Es-
panya.

El Festival Castell de Peralada
tanca amb 21.000 espectadors

CERTÀMENSESPECTACLES

Unes 4.500 persones assisteixen als
concerts de l’Acadèmia de Solsona

CERTÀMENSMÚSICA

❘ SOLSONA ❘ Unes 4.500 persones
van acudir a la 12 edició de
l’Acadèmia i el Festival Interna-
cional deMúsica de Solsona, que
va acabar ahir i va comptar amb
30 concerts en 12 dies. Els reci-
tals van poder escoltar-se en ciu-
tats com Cardona, Igualada, Ri-

ner, el Bruc, Lleida, Berga, Na-
vès,Mollerussa, Sant Llorenç de
Morunys i Moià, a més de Sol-
sona.Així mateix es va traslla-
dar a residències per a la terce-
ra edat i centres per a disminu-
ïts i drogodependents, entre al-
tres, amb uns 230 espectadors.

Claudi Arimany delecta el públic de
Rialp ambel Borodin StringQuartet

MÚSICACONCERTS

❘ RIALP ❘ El flautista ClaudiAri-
many va tornar a delectar dis-
sabte a l’església de Rialp el pú-
blic del Festival de MúsicaVila
de Rialp. El músic, vell conegut
del certamen, va anar-hi aques-
ta vegada amb la formació Bo-
rodin String Quartet, que va in-

terpretar peces de Borodin,
Boccherini i Mozart, entre altres
compositors. La pròxima actu-
ació del certamen serà la del can-
tautor Jaume Sisa, amb l’espec-
tacle Qualsevol nit pot sortir
el sol, el pròxim 24 d’agost a les
22.30 h al cine de Sort.

Unmoment del concert de Claudi Arimany a Rialp.

ESPECTACLES

TEATREDELALLOTJA

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

Tancat per vacances durant el mes
d’agost.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992.

FINS AL 29/09
Hortes històriques de Ponent.
Exposició temporal. Horari: de di-
marts a divendres, de 10 a 14 h.
Gratuït.

ACTIVITATS

Cartell de la mostra.

CULTURACartellera

TEATREMUNICIPAL
Balaguer. Tel.: 973 445 252.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.teatre.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

Nova temporada tardor 2013.
Consultar el web:www.auditori-
enricgranados.cat
Venda d’entrades i abonaments a
partir del 2 de setembre.

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

21 DE SETEMBRE 18.00 H I 22 DE SETEM-
BRE, 12.00 I 18.00 H.
‘La vida dels espectacles...’ La
Baldufa, Xip Xap i Zoom Zoom.
28 DE SETEMBRE 19.00 I 21.00 H I 29 DE
SETEMBRE, 18.00 I 20.00 H.
‘El lloc’ Intims Produccions.

22 Mostra d’Arts Escèniques
2013. Del 4 d’octubre al 8 de de-
sembre del 2013.
Més informació a:
www.teatreescorxador.blogs-
pot.com

JARDINS DE L’ATENEU
Tàrrega.
Tel.: 973 31 07 31

DISSABTE 24, 22.00 H
Havaneres a Tàrrega. A càrrec de
Boira. Tàrrega converteix els Con-
certs a la Fresca en un cicle dedicat
a l’havanera. Gratuït.

ESPECTACLES

MÚSICA

El grup d’havaneres Boira.

Més informació awww.teatredelallotja.cat Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
o trucant al 973 248 925. Entrades a www.teatredelallotja.cat i Oficina de Turisme de

Lleida (c. Major 31 bis). A l’agost la taquilla del teatre estarà tancada.

JUANTAMARIZ · Dissabte 9 de novembre. 21.00 h.

THE BEST ON · Divendres 1 de novembre. 18.00 h.

Rosendo Manrique
Resaltado


