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MÚSICA VARIS

❘ SORT ❘ El cine de Sort acollirà
demà (22.30 h, 16 €) l’actuació
del cantautor Sisa, que oferi-
rà una revisió d’un disc que és
tot un clàssic de la música ca-
talana, Qualsevol nit pot sortir
el sol, amb el plus afegit d’his-
tòries que revelen la cara ocul-
ta de les cançons. El recital for-
ma part del Festival de Música
de laVila de Rialp.

El cantautor ‘galàctic’ Sisa actuarà demà al cine de Sort.

24DISSA
BTE

Sisa revisa a Sort el clàssic
‘Qualsevol nit pot sortir el sol’
Concert del cantautor dins del Festival de la Vila de Rialp

ITMAR FABREGAT

Guitarra
Juan Mario Cuéllar

La Pobla de Cérvoles. Mas Blanch i Jové. Di-
vendres, 23 d’agost. 22.00 h. Gratuït.

Recital a laVinya delsArtistes
del prestigiós intèrpret colom-
bià, en el marc del II Les Gar-
rigues Guitar Festival-Memo-
rial Emili Pujol.

Renaixentista
Ars Nova & Subtilior Ensemble: música po-
lonesa dels segles XV i XVI.

La Seu d’Urgell. Capella de Sant Miquel. Di-
vendres, 23 d’agost. 22.00 h. Preu: 16 € (an-
ticipada, 12 €).

Ordino. Jardins de la Casa Museu Areny-Plan-
dolit. Dissabte, 24 d’agost.22.00 h. Preu: 16 €
(anticipada, 12 €).

Dos últims concerts del Festi-
val de MúsicaAntiga dels Piri-
neus, a càrrec d’un grup i una
formació vocal polonesos.

Havaneres
Boira

Tàrrega. Jardins de l’Ateneu. Dissabte, 24
d’agost. 22.00 h. Gratuït.

Actuació del grup lleidatà Boi-
ra dins de la programació de
Concerts a la fresca.

■ Les havaneres del grupVo-
ramar obriran avui (22.00 h)
el Festival de Música Popular
Catalana de la Granadella
2013, amb diverses activitats
fins dilluns. Demà hi actuaran
els grupsAmeba (20.00), Sen-

se Sal (22.30) i Pepet i Mari-
eta (24.00). Diumenge, el gui-
tarrista JoséAntonio Chic ofe-
rirà un recital de guitarra
(18.00) i la festa culminarà
amb un concert de Pep Sala
(20.00).

Festivalmusical a laGranadella

Nova edició de
la Fira del Meló
d’Artesa de Segre
❘ ARTESA DE SEGRE ❘ Artesa de Segre
celebra aquest cap de setmana
una nova edició de la Fira de
Sant Bartomeu o Fira del Meló,
on el producte estrella és aques-
ta fruita.Això sí, també s’orga-
nitzen mostres i degustacions de
vins i formatges, a més d’altres
productes de la terra, així com
un maridatge de cervesa i for-
matges i un dinar popular amb
paella. La Fira s’inaugurarà el
dissabte 24 a les 11.30 i s’allar-
garà fins al diumenge 25.

TREMP. LA LIRA

Mostremp. Segona edició aquest cap
de setmana de la mostra de cine rural,
que arrenca avui (19.00 h) amb la pro-
jecció de la pel·lícula Tasio i una sessió
d’imatges de rodatges antics acompa-
nyats del jazz de Víctor Bocanegra, a les
21.30 a l’Hotel Segle XX.

LLEIDA. BALÀFIA

Festa major. El barri lleidatà segueix
avui amb les festes amb country (22.45)
i discomòbil (24.00). Demà, recital roci-
ero (20.00) i revetlla amb l’orquestra In-
termelody (24.00). Diumenge: sardanes
amb la Cobla de Lleida (19.00) i hava-
neres amb el grup Boira (21.00).

ALPICAT.

Festa major. Avui, ball amb Costa Bra-
va (24.00) al pavelló i concert de La Ter-
rasseta de Preixens (00.30) al passeig
del Parc. Demà, correfoc (22.00) i con-
cert de Brams (01.00). Diumenge, fi de
festa amb l’orquestra Moonlight
(20.00).

JUNEDA.

Festa major. Avui, correfoc (23.30) i
concert d’Hotel Cochambre (02.00) al
parc Alegria. Demà, Montgrins (24.00) i
Lax’n’Busto (02.00). Diumenge, orques-
tra Nueva Etapa (20.00 i 24.00) i el grup
Raggatunning (03.30).

BENAVENT DE SEGRIÀ.

Festa major. Avui, nit de rock (00.30).
Demà, Veneno Añejo i Postmortem, en-
tre altres grups (24.00). Diumenge, ball
amb BeatSound (20.00).

VINAIXA.

Festa major. Avui, discomòbil (23.30).
Demà, orquestra Junior’s (20.00 i 24.00)
i discomòbil (03.30). Diumenge, concert
amb Amoga (18.30) i havaneres amb el
grup Trams (24.00).

ALGERRI.

Festa major. Avui, Nit Jove-Cubatada
(24.00). Demà, correfoc (23.00) i ball
amb l’orquestra Mediterrània (24.00).
Diumenge, orquestra Liberty (19.30).

EL POAL.

Festa major. Avui,correfoc i revetlla
amb el grup 7Drock (23.30). Demà, Bou-
levard (20.00 i 24.00) i DJ (24.00). Diu-
menge, Montse i Joe Transfer (20.00).

SIDAMON.

Festa major. Avui, Festa de la Cassola
(21.30, 15 €) i ball amb Zafiro 3. Demà,
country (21.00) i Mimesis DJ (24.00).
Diumenge, Quartet Flash (20.00).

SOPEIRA.

Festa de la Tomata. Demà, fira de pro-
ductes artesans (18.00), Ribatonics
(22.00) i ball popular (24.00).

Imatge d’arxiu del certamen.

Rosendo Manrique
Resaltado


