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Dimarts, 27 d’agost del 2013

Últim concert del festival, diumenge passat a Ordino, amb Ars Nova & Subtilior Ensemble.

FEMAP

❘ ORDINO ❘ El Festival de Música
Antiga dels Pirineus (Femap)
va tancar les portes de l’edició
2013 el cap de setmana passat
amb tres concerts de les forma-
cions poloneses Ars Nova &
Subtilior Ensemble, que van
portar la música renaixentis-
ta del seu país a la Pobla de Se-
gur, la Seu d’Urgell i Ordino, a
Andorra. En total, 4.000 per-
sones han disfrutat dels 40 con-
certs programats en 20 muni-
cipis del Pirineu des del passat

12 de juliol.Aquesta xifra su-
posa un augment del 25% res-
pecte al 2012. El Femap va es-
gotar entrades en set concerts,
com el que va oferir l’Accade-
mia del Piacere a l’estany Gen-
to (vall Fosca) o el de La Riti-
rata a Sort. La venda de pa-
quets turístics iniciada en
aquesta tercera edició també
va contribuir a l’augment de
públic.Aquest 2013, el Femap
va oferir més de 50 paquets tu-
rístics combinant entrades per

als concerts amb ofertes d’allot-
jament i propostes turístiques
culturals, gastronòmiques i de
natura.

L’organització va informar
que de cara a l’any 2014, el Fe-
map preveu continuar ampli-
ant el nombre de municipis
participants, així com també
continuar buscant experièn-
cies de concert úniques, seguint
el model del recital de l’estany
Gento, al qual el públic només
podia accedir en telefèric.

El Festival dels Pirineus tanca amb
4.000 espectadors, un 25%més

MÚSICABALANÇ

Els membres del grup One Direction, a l’arribar a la festa.

MÚSICAGALA
EFE

EFE
❘ NOVAYORK ❘ JustinTimberlake va
ser el gran triomfador de la gala
dels premis de vídeos musicals
de la cadena MTV diumenge a
la nit a NovaYork. La gala va
veure la tornada de Lady Gaga
als escenaris, que va actuar pri-
mer amb un vestit blanc que re-
cordava l’hàbit d’una monja i va
acabar en biquini, i una curtíssi-
ma reaparició del grup NSync,
després de la seua dissolució el
2002.Timberlake es va empor-
tar el premi al millor vídeo de
l’any perMirrors, així com el pre-
mi especial que porta el nom del
desaparegut Michael Jackson.
Taylor Swift va guanyar el pre-
mi al millor vídeo d’intèrpret fe-
menina amb I KnewYouWere
Trouble, i Selena Gomez va re-
bre el guardó al millor vídeo pop

per Come And Get It.A la ga-
la,Timberlake va interpretar di-
versos temes i una de les cançons
la va oferir amb els seus com-
panys del grup NSync, en la re-
aparició més esperada de la nit
de la música comercial.

Timberlake triomfa als
premisMTV de videoclips

GUARDONSPRINCIPALS

Millor videoclip de l’any
❚ Mirrors, Justin Timberlake. Tam-
bé va guanyar el premi especial
Michael Jackson.

Clip d’intèrpret femenina
❚ I Knew YouWere Trouble, Taylor
Swift.

Millor videoclip pop
❚ ComeAndGet It, Selena Gomez.

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 DE SETEMBRE
Hortes històriques de Ponent.
Exposició temporal. Horari: de di-
marts a divendres, de 10.00 a 14.00
hores. 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.
Consulteu el webwww.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 Bal-
dufa, Xip Xap i Zum Zum.
28 DE SETEMBRE 19.00 I 21.00 H I 29 DE
SETEMBRE, 18.00 I 20.00 H.
El lloc. Íntims Produccions.

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

DIVERSOS ESPAIS
Tàrrega.
Tel.: 973 31 07 31

5, 6, 7 I 8 DE SETEMBRE.
FiraTàrrega 2013. Aparador de les
arts escèniques de carrer, amb 78
espectacles, més de la meitat, es-
trenes.www.firatarrega.com

ESPECTACLES

MÚSICA

Un xou de FiraTàrrega 2012.

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

de Lleida (c/Major, 31 bis). A l’agost, la taquilla del teatre està tancada.

SÍ, PRIMERMINISTRE · Dissabte 23 de novembre. 21.00 h.

JUANTAMARIZ · Dissabte 10 de novembre. 21.00 h.
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