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El Teatre de la Llotja compleix sis anys i ho fa amb una diversitat de propostes
artístiques per a aquest primer semestre que reuneixen tot tipus d’espectacles
de gran i mitjà format i varietat de gèneres. La primera proposta de la temporada ens remet a una de les peces referents de la dansa clàssica, El llac dels cignes, de Txaikovski, interpretada pel Russian Classical Ballet. El teatre, com ho
ha estat des de la creació de la Llotja, té un espai propi dins de la programació
i aquest semestre inclou grans intèrprets, com Josep Maria Flotats, amb Ser-ho
o no; Lluís Homar, amb l’obra Terra Baixa i Lluís Homar; Concha Velasco, amb
l’obra Olivia y Eugenio, i altres reconeguts actors i actrius com Adriana Ozores,
Malena Alterio o Fernando Tejero, que amb l’obra Atchúusss! portaran a Lleida
la versió humorística de textos de Txékhov.
En aquests sis anys la Llotja ha aconseguit fidelitzar un públic que valora les
avançades instal·lacions d’aquest teatre, el tercer de Catalunya després del
Liceu i el TNC, i respon a les propostes que s’hi programen. Més de 46.000
persones són Amics de la Llotja i la voluntat de la Fundació Teatre de la Llotja ha
estat, des de la seva creació, combinar una programació actual i de qualitat tot
responent a les demandes dels espectadors.
Seguint aquesta línia, el gènere del musical continua amb força aquest semestre
amb la representació de Mamma Mia, amb la cantant Nina al capdavant.
Abans, a l’abril, l’òpera Madama Butterfly, de Puccini, ens mostrarà novament
la gran capacitat escènica de la Llotja, un marc que vam estrenar amb una altre
referent de la lírica, Il Trovatore, de Verdi, el 21 de gener de 2010.
Música -amb intèrprets com Vanesa Martín o la cantautora Rozalén, l’espectacle
dedicat als grans èxits de Pink Floyd, amb músics de gran prestigi internacional i
l’actuació d’Ara Malikian; màgia amb el Mag Lari, que torna a Lleida per mostrar
el seu virtuosisme en aquest gènere, i humor, amb Carlos Latre, Ernesto Sevilla
i Joaquín Reyes, formen també part d’aquesta temporada. Pocoyo, l’abella
Maia, Heidi i altres personatges molt estimats pels més petits protagonitzaran el
Festival Clan, especialment pensat per al públic familiar.
També els espectacles produïts a Lleida tindran el seu espai a la Llotja, amb
obres de la Fira de Titelles o els cicles del grup Dancescape.
Com a president de la Fundació Teatre de la Llotja vull agrair als patrons i mecenes la seva aposta per la cultura a Lleida per mitjà del seu compromís amb la
Llotja i desitjo a la vegada que la temporada sigui, de nou, un èxit de públic en
resposta al talent que atresoren totes les propostes de la programació.
Àngel Ros i Domingo
President de la Fundació Teatre de la Llotja
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DANSA

14

gener
dijous
21 h

Preu Amic
34 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

40 €

17 €

30 €

EL LLAC DELS CIGNES
Russian Classical Ballet

Durada
2 h 20 min
(inclou descans)
Ballet en dos actes
i quatre escenes

El ballet clàssic per excel·lència de tots els temps
La prestigiosa companyia Russian Classical Ballet
porta al Teatre de la Llotja un dels ballets clàssics
més coneguts i més aplaudits a tot el món: El llac
dels cignes.
Opera prima de Txaikovski, El llac dels cignes és
una captivadora història d’amor, traïció i triomf del
bé sobre el mal. Narra la història de l’Odette, una
jove víctima de l’encanteri del terrible bruixot Von
Rothbart, que la converteix en cigne durant el dia
i només adopta la forma humana durant la nit.
Tan sols una autèntica declaració d’amor la podrà
alliberar de la maledicció.

FITXA ARTÍSTICA
Companyia: Russian Classical Ballet
Direcció: Evgeniya Bespalova
Música: Piotr Íllitx Txaikovski
Llibret: Vladimir Begitxev i Vasili Geltzer
Coreografia: Màrius Petipà i Lev Ivanov
Escenografia: Russian Classical Ballet
Figurins: Evgeniya Bespalova
Première 27 de febrer de 1877, Teatre Bolxoi
de Moscou
Per a tots els públics

Una producció clàssica amb una magnífica
escenografia, un vestuari enlluernador i un cos de
ball excel·lent, format per un elenc d’estrelles de la
dansa internacional liderat per Evgeniya Bespalova.

Programació oficial gener - juny
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TEATRE

12

febrer

divendres
21 h

Preu Amic
32 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

37 €

10,75 €

29 €

OLIVIA Y EUGENIO

Durada
1 h 45 min, aprox.
(sense descans)

amb Concha Velasco

Espectacle en castellà

Un espectacle per repensar la “normalitat”
A Olivia y Eugenio, mare i fill s’enfronten a una
situació extrema en què es qüestionen valors
que sorgeixen en temps de crisi. La tragèdia
s’acosta irremeiablement a Olivia, interpretada
per la consagrada actriu Concha Velasco, que
rememora el seu passat prenent-se una sincera
revenja contra el seu marit, la seva mare, amistats,
metges i amb tots els que presumeixen de ser
normals, com ara polítics, professionals i esportistes
d’èxit.

FITXA ARTÍSTICA
Autor: Herbert Morote
Intèrprets: Concha Velasco i Rodrigo
Raimondi/Hugo Aritmendiz
Il·luminació i escenografia: Francisco Leal
So i música original: Mariano Díaz
Vestuari: Lorenzo Caprile
Director: José Carlos Plaza
Producció: Focus i Pentación

Olivia es planteja si són més normals que el seu fill
Eugenio, un jove amb síndrome de Down.
Finalment, qui és normal en aquesta vida?

Espectacle inclòs dins del programa

PORTA LA TEVA PARELLA AL TEATRE

Comprant l’entrada de la teva parella obtindràs la teva
gratuïta.
És imprescindible que t’adrecis a l’Àrea de Gent Gran
de l’Ajuntament de Lleida* per informar-te dels requisits i
obtenir el cupó.
Atenció: campanya amb entrades limitades.

*Àrea de Gent Gran (rambla Ferran, 13, planta baixa. Lleida.
T. 973 700 349)

Programació oficial gener - juny
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MÀGIA

març

05 dissabte, 21 h
06 diumenge, 19 h

Preu Amic
32 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

37 €

10,75 €

29 €

MAG LARI

Durada
1 h 30 min
(sense descans)

Ozom

Un espectacle d’homenatge als millors
il·lusionistes de tots els temps
El Mag Lari torna al Teatre de la Llotja per
sorprendre’ns, una vegada més, amb un espectacle
per a tots els que segueixen creient en la màgia.
Segons el mateix artista, “Ozom podria ser el país
d’on vénen els mags, o una paraula màgica que té
poders increïbles, o potser només un nom estrany
per fer parlar la gent”.
L’espectacle compta amb quatre il·lusionistes molt
diferents, referents mundials en algun moment de
la història de la màgia, quatre il·lusionistes que,
casualment, estan interpretats per la mateixa
persona…

Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Creació: Josep Maria Lari i Miquel Setó
Text: Josep Maria Lari
Direcció: Josep Maria Lari i David Pintó
Actors: Mag Lari, Albert Obach, Daniel
Corrales i Óscar Soto
Veu en off: Pere Arquillué
Escenografia: Francesc Moreno i Miquel Setó
Il·luminació: David Pujol
Vestuari: Míriam Compte
Banda sonora: Eslàstica
Assessorament màgia: Sergi Ayet i Mag
Selvin
Coproducció: Focus i Verteatro Producciones

Ozom és un espectacle diferent, ple de sensacions
i sorpreses, en què l’humor, la il·lusió i la poesia van
de bracet.

Espectacle inclòs dins del programa

PORTA EL TEU NÉT AL TEATRE

Comprant l’entrada del teu nét obtindràs la teva gratuïta.
És imprescindible que t’adrecis a l’Àrea de Gent Gran
de l’Ajuntament de Lleida* per informar-te dels requisits i
obtenir el cupó.
Atenció: campanya amb entrades limitades.

*Àrea de Gent Gran (rambla Ferran, 13, planta baixa. Lleida.
T. 973 700 349)
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TEATRE

11

març

divendres
21 h

Preu Amic
32 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

37 €

10,75 €

29 €

SER-HO O NO

Durada
1 h 20 min, aprox.
(sense descans)

Per posar fi a la qüestió jueva
El gran Flotats porta a escena una comèdia
política per la tolerància i el dret a la diferència
Ser-ho o no és una comèdia política del dramaturg,
escriptor i escenògraf francès Jean-Claude
Grumberg, un dels autors tràgics francesos més
còmics de la seva generació, que ha adaptat,
dirigeix i coprotagonitza el gran Josep Maria Flotats
juntament amb Arnau Puig. El muntatge és un
al·legat per la tolerància i la defensa del dret a la
diferència i a tenir altres opinions. Teatre polític
farcit d’ironia fina i amb molt sentit de l’humor, per
abordar, a través de la comèdia, la qüestió jueva.
Dos veïns es troben sovint al replà de l’escala.
Què pot arribar a passar quan l’un descobreix per
Internet que l’altre és jueu?

FITXA ARTÍSTICA
Autor: Jean-Claude Grumberg
Dramatúrgia i direcció: Josep Maria Flotats
Intèrprets: Josep Maria Flotats i Arnau Puig
Traducció del francès: Salvador Oliva
Escenografia: Alejandro Andújar
Il·luminació: Albert Faura (a.a.i.)
Interpretació musical: Dani Espasa
Ajudant de direcció: Pep Planas
Construcció d’escenografia: Neo
Escenografia, SL
Disseny de l’abric: Goretti
Perruqueria: Toni Santos
Coproducció: Teatre Lliure i Taller 75

Jean-Claude Grumberg, per mitjà d’un diàleg incisiu
entre els dos personatges i a través d’un humor
irresistible i intel·ligentíssim, ens porta a interrogarnos sobre els temes més importants de la condició
humana: el compromís ètic, social i moral amb un
mateix, amb nosaltres i els altres, amb la llengua, la
cultura, la història. D’on som? Qui som? Què som?

Programació oficial gener - juny
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HUMOR

12

març

dissabte
18.30 i 21 h

Preu Amic
32 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

37 €

10,75 €

29 €

CARLOS LATRE

Durada
1 h 30 min, aprox.

15 años no es nada

El nou xou d’un dels millors imitadors de tots els
temps
Després d’una gira de 3 anys fent aixecar de
la butaca els espectadors de teatres de tot
l’Estat amb l’exitosa i sorprenent Yes, We Spain,
l’humorista Carlos Latre torna al teatre per celebrar
els seus 15 anys de professió.
L’actor ha confeccionat un one-man-show més
proper i divertit que mai. Aprofita l’ocasió per revisar
tots els referents del seu treball en ràdio, televisió,
cinema, publicitat i teatre i actualitza la seva llista de
més 500 personatges.
Per primera vegada en un teatre... 150
personatges en escena!

Espectacle bilingüe

FITXA ARTÍSTICA
Direcció, idea i guió: Carlos Latre
Guionistes: David Lillo i Arana Zulaika (Atic)
Disseny il·luminació i directe: Xavier Costas
(Carlight)
Direcció musical i directe: Albert Garcia
Freixas
Escenografia i atrezzo: Dani Sanin
Veu en off: Gonzalo Abril
Agraïment especial: Xavier Sardà
Producció executiva: Carlos Latre i Yolanda
Marcos
Direcció de producció: Yolanda Marcos

Humor, imitacions, música, coreografies, noves
veus i records dels personatges que un dia van
convertir Carlos Latre en el millor imitador del
país.
No podràs parar de riure!
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MÚSICA

18

març

divendres
21 h

Preu Amic
42 / 37 / 32 €

Preu General
47 / 42 / 37 €

VANESA MARTÍN

Durada
2 h aprox.

La cantautora revelació de l’any
Vanesa Martín és una cantautora-compositora
malaguenya que s’ha guanyat la confiança de grans
noms de la música. Compta als seus discos amb
col·laboracions de solvència contrastada com Malú,
Pablo Alborán, Pastora Soler, Chenoa, David de
María, Arrebato, Manuel Lombo, Diana Navarro o
Alejandro Sanz. Les seves cançons són paisatges
plens de matisos que mereixen ser escoltades amb
calma i sense presses i que han catapultat aquesta
malaguenya als primers llocs del panorama de la
música espanyola.

FITXA ARTÍSTICA
Veu: Vanesa Martín
Guitarra acústica, violí i direcció musical:
Joaquín Calderón Sayago
Bateria: José Manuel Mena Cuevas
Guitarra elèctrica: José Luis Marín Rodríguez
Baix: José Manuel Posada Oviedo
Teclat: Alberto Miras
Percussió: Francisco Martín Mata

El seu ha estat un viatge en tren amb totes les
parades, però, a poc a poc, ha anat arribant: el
2006 va publicar Agua; el 2009, Trampas (produït
per Carlos Jean); el 2012, Cuestión de piel, número
1 a iTunes i el tercer més venut; el 2014, Crónica de
un baile, que torna a ser número 1 a iTunes. Abans
de tot això, va anar de sala en sala amb la seva
maqueta a la butxaca per si algú volia escoltar el
que fa des de sempre.

Programació oficial gener - juny

/19

20/

FAMILIAR

19

març

dissabte
16.30 i 19 h

Preu Amic
24 €

Preu General Preu Grup
28 €

FESTIVAL CLAN
¡Ven a mi cumple!

Clan celebra el seu desè aniversari amb la gira
¡Ven a mi cumple!, un gran festival musical
amb els amics de la cadena
¡Ven a mi cumple! és un gran espectacle amb
els personatges més estimats de Clan (el canal
infantil de RTVE) per celebrar els seus deu anys de
diversió i fantasia. Pocoyó, Eli i Pato, Caillou i la
seva àvia, l’abella Maia i Willy, Heidi o Zak de
Sendokai seran alguns dels convidats a aquesta
festa d’aniversari, que conduiran els Lunnis. Al llarg
dels últims anys aquest canal de televisió ha creat
grans personatges molt estimats per milions de
nens a tot el país que ara podran acompanyar-los
en la seva festa i bufar amb ells les deu espelmes.

21 €
Durada
1 h 25 min
(inclou descans)

Espectacle en castellà
Edat recomanada:
de 2/3 anys a 9/10 anys

L’entrada és gratuïta per
als infants de fins a 1 any
que no ocupin butaca.

Un aniversari també és una aventura!
Pandora Produccions, en col·laboració amb Lemon
Live Entertainment, produeix aquest gran festival
musical destinat als petits de la casa.
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MÚSICA

10

abril

diumenge
19 h

Preu Amic
44 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

49 €

14 €

41 €

SYMPHONIC OF PINK FLOYD
Un recorregut pels grans èxits de Pink Floyd
Pink Floyd Symphonic és un macroxou que fa un
recorregut pels èxits més importants de Pink Floyd,
orquestrats i amb un ampli desplegament tècnic i
escènic. Un macroespectacle de gairebé 3 hores
amb més de 40 artistes a l’escenari, cantants
internacionals, la Rock Band i la One World
Symphonic Orquestra.
La Rock Band està formada per músics de
reconegut prestigi internacional, que han actuat al
costat d’artistes com George Michael, Sade, Joe
Cocker, Simple Minds, Chris Rea, David Knopfler,
Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat.

FITXA ARTÍSTICA
La Rock Band està formada per:
Bateria: Trevor Murrell (George Michael, Sade,
Joe Cocker, Simple Minds...)
Baix: Pete Shaw (Chris Rea, Mary Black, Rick
Wakeman...)
Guitarra: Christian Vidal (Therion, Road
Vultures...)
Piano i teclats: Wili Medina
Saxo: Lolo García (Joaquín Sabina, Joan
Manuel Serrat...)

Apte per a nostàlgics del rock.
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TEATRE

16

abril

dissabte
21 h

Preu Amic
27 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

32 €

8,25 €

24 €

TERRA BAIXA

Durada
1 h 15 min, aprox.
(sense descans)

i Lluís Homar

El clàssic català d’Àngel Guimerà, per a una sola
veu
Pau Miró i Lluís Homar adapten el clàssic de
Guimerà en què l’actor barceloní encarna els quatre
personatges principals de l’obra. Terra baixa, que el
dramaturg i poeta Àngel Guimerà va publicar l’any
1897, és una de les obres més representades i
traduïdes de la literatura catalana i ha esdevingut tot
un clàssic del repertori teatral català.

Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Autor: Àngel Guimerà
Adaptació: Pau Miró i Lluís Homar
Idea original i intèrpret: Lluís Homar
Direcció: Pau Miró
Composició musical i veu: Sílvia Pérez Cruz
Coproducció: Temporada Alta i Lluís Homar

Terra baixa ha estat una referència per a Lluís
Homar tota la vida. Després de veure l’obra de
Guimerà als 16 anys, va decidir ser actor, i un
moment molt recordat de la seva trajectòria l’hem
de situar el 1990, quan va ser el protagonista de
la mítica posada en escena de Fabià Puigserver.
Ara Homar assumeix els papers de l’obra sol a
l’escenari: ja no tan sols l’ingenu Manelic, que baixa
de la terra alta al fangar de les passions humanes
més turbulentes, sinó també la Marta i fins i tot
l’amo Sebastià, és a dir, la caputxeta i el llop alhora.
Pau Miró concentra en un actor la universalitat del
clàssic català.
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HUMOR

17

abril

diumenge
19 h

Preu Amic
27 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

32 €

8,25 €

24 €

VIEJÓVENES

Durada
1 h 30 min, aprox.
(sense descans)

Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes
Humor absurd i surrealista a càrrec del duo
televisiu dels Goya

Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla són el duo
humorístic de la nova generació de còmics que
ha aconseguit destacar dins de l’humor absurd
i surrealista. Els seus seguidors es compten per
milions... Bé, si no per milions, sí per milers.

Espectacle en castellà

FITXA ARTÍSTICA
Guió, direcció i intèrprets: Ernesto Sevilla i
Joaquín Reyes

Entre moltes altres coses, són coneguts gràcies a
programes televisius com Muchachada Nui, La hora
chanante i Museo Coconut (dirigits i creats per ells
mateixos), a més de les intervencions humorístiques
en les dues últimes gales dels premis Goya.
Us esperen dues hores surrealistes sense parar de
riure!
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MÚSICA

22

abril

divendres
21 h

Preu Amic
32 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

37 €

10,75 €

29 €

ARA MALIKIAN

Durada
2 h, aprox.

Gira Ara Malikian ‘15

El Teatre de la Llotja torna a oferir el concert
estrella de l’anterior temporada
El violinista més controvertit dels últims temps, Ara
Malikian, va exhaurir les entrades del Teatre de la
Llotja un mes abans d’actuar-hi el passat 27 de
novembre. El concert va deixar el públic fascinat i ell
va prometre tornar-hi.
Malikian té per objectiu atansar la música clàssica a
tots els públics i, per aconseguir-ho, aquest virtuós i
poc ortodox violinista prefereix ballar i saltar mentre
toca que seure al faristol, amb el gest contingut
propi de la música clàssica.

FITXA ARTÍSTICA
Ara Malikian ve acompanyat de:
Viola: Humberto Armas
Violí: Jorge Guillén
Taules índies: Antha Kumar
Contrabaix: Tania Bernáez Abad
Violoncel: David Barona Oliver
Percussió: Héctor del Turco

Libanès d’origen armeni, Malikian presenta un
repertori tant d’obres clàssiques com d’adaptacions
per a orquestra provinents de l’ampli patrimoni de
la música popular del segle XX. Després de 4.000
concerts a tot l’Estat espanyol al llarg de 15 anys,
Malikian té ara la mirada posada en la seva gira
internacional i en la composició del seu repertori
propi.
Aconsegueix l’entrada abans que les torni a
exhaurir!
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30/

FAMILIAR

24

abril

diumenge
12* i 17 h

Preu Amic
15 €

Preu General Preu Grup

Carnet Club Banyetes

20 €

13 €

13 €

PLUTÓ

El musical malèfic

El nou espectacle del Club Banyetes protagonitzat
per Plutó, habitant de l’inframón del sistema solar
Plutó, el príncep de l´Inframón, vol espatllar la
Festa Major de Lleida i posar fi per sempre al Club
Banyetes, per la qual cosa demana ajut als genis de
la Mà de Morter meravellosa, Aglio, Greta i Geli, que
intentaran que la Colla Banyetes acabi els seus dies
a l´Aplec, tomba dels caragols.
Un espectacle inoblidable per viure en família.

* FUNCIÓ SOLIDÀRIA per a alumnes de les escoles
Santa Maria de Gardeny, Camps Elisis, Magí Morera,
Cervantes, Sant Josep de Calassanç, Príncep de Viana
i Joan Maragall.

Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i producció: Club Banyetes
Il·lustració i animació: Marc Vidal i Jordi
Siscart
Direcció musical: Josep M. Bossa
Coreografia i direcció artística: Maria
Salarich
Escenografia, vestuari i caracterització:
Xavi Badia (La Gàrgola)
Seqüenciació d’espectacle:
Sergio Sisques (Stage Lab)
Il·luminació i assistència tècnica: Sounder’s

Recomanat per a nens
d’1 a 12 anys.

Espectacle col·laborador de la campanya solidària

“POSA’T AL MEU LLOC”

La campanya té per objectiu lluitar pels valors universals
ètics i cívics de tots els infants i adolescents.
Suma’t a la causa, posa’t la polsera solidària!
També hi pots col·laborar comprant la polsera solidària que
visualitza la campanya de sensibilització i que ens permetrà
fer realitat els diferents projectes solidaris.
Posa’t al meu lloc és una iniciativa d’AFANOC Lleida,
Celíacs de Catalunya, ADC Lleida, Down Lleida i
TDAH Lleida

Programació oficial gener - juny
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ÒPERA

29

abril

divendres
21 h

Preu Amic
46 €

Preu General Preu Grup

Tarifa Familiar Butaca Jove

54 €

27 €

43 €

MADAMA BUTTERFLY
de Giacomo Puccini
L’òpera més popular de Puccini
Madama Butterfly és una de les òperes més
estimades de Giacomo Puccini i una de les més
representades de tot el món. Tot i que la història
de l’òpera és plena de finals tràgics, pocs arriben
a esgarrapar tan intensament la fibra sensible del
públic com el de Madama Butterfly. I és que la
música de Puccini és única per la seva capacitat de
despertar emocions, de revelar-nos com a propis la
felicitat o el dolor dels seus personatges.
Madama Butterfly explica la tràgica història de la
geisha Cio Cio San, que confia cegament en l’amor
i en el cínic oficial Pinkerton, que la rebutja i es casa
amb una altra dona.
Amb llibret de Luigi Illica i Giuseppe Gioacosa,
Madama Butterfly està basada en una obra teatral
de David Belasco i va ser estrenada al Teatre alla
Scala de Milà, el 17 de febrer de 1904.

15 €

Òpera en 3 actes

Sobretitulada en català

FITXA ARTÍSTICA
Director d’orquestra: Rubén Gimeno
Director del cor: Daniel Gil de Tejada
Director d’escena: Carles Ortiz
Repartiment
Miki Mori, Cio Cio San/Madama Butterfly
Josep Fadó, Benjamin F. Pinkerton
Manuel Mas, Sharpless
Yayoi Toriki, Suzuki
Josep Ruiz, Goro
Samuel Peláez, Il Principe Yamadori
Sin Ho Kim, Lo Zio Bonzo
Laura Obradors, Kate Pinkerton
Producció: Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell per a Òpera a Catalunya.
Presidenta i directora artística:
Mirna Lacambra
El cicle Òpera a Catalunya està patrocinat per
la Generalitat de Catalunya, la Fundació Banc
Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell i l’INAEM
Ministerio de Cultura.

Basat en Les noces de Fígaro.
Data pendent de concretar.
Més informació i inscripcions a:
www.teatredelallotja.cat

Programació oficial gener - juny
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ESPECTACLE INCLÒS A LA
27a FIRA DE TITELLES DE LLEIDA
www.firatitelles.com

34/

FAMILIAR

01

maig

diumenge
12.30 h

Preu Amic i Amics del Centre de Titelles
7€

Preu General
8€

ÓSCAR EL NIÑO DORMIDO
El Espejo Negro (Andalusia · Espanya)
Aquesta és la història de l’Óscar, un nen que es
va quedar adormit en un profund son durant nou
mesos. Durant aquell coma profund, els seus
pares li van anar rellegint tots els contes que
sempre li contaven. Una veu li deia que havia de
despertar-se, tornar a córrer i jugar amb la seva
germana Lucía. Un bon dia va obrir els ulls, però no
recordava res.

Durada
65 min

Espectacle en castellà

FITXA ARTÍSTICA
Autor
Ángel Calvente
Direcció i Guió
Ángel Calvente
Actors titellaires
La Pili
Noé Lifona
José Vera
Disseny titelles i escenografia
Ángel Calvente

Programació oficial gener - juny
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MUSICAL

05
06
07
08

maig

dj., 21 h
dv., 18 i 22 h
ds., 18 i 22 h
dg., 17 i 21 h

Preu Amic
61 / 57 €

Preu General Preu Minigrups Preu Grup
67 / 62 €

60,5 / 56 €

MAMMA MIA!
Una mare, una filla, tres possibles pares i una
boda que no oblidaràs mai
Amb un magnífic repartiment encapçalat per Nina,
Mamma mia! es representarà del 5 al 8 de maig al
Teatre de la Llotja de Lleida.
Mamma mia! és tota una injecció d’energia positiva
que ha aconseguit convertir-se en un fenomen
mundial amb el qual el públic acaba ballant,
cantant i rient mentre viatja al costat més optimista i
reconfortant de la vida.
Aquest musical, construït al voltant de les
enganxoses i inoblidables cançons d’ABBA, ja ha
enamorat més de 54 milions d’espectadors a tot
el món, s’ha representat en 440 ciutats i, després
de 16 anys en cartell de forma ininterrompuda,
continua representant-se amb gran èxit al West End
londinenc.

58 / 54 €
Durada
2 h 45 min
(inclou descans)

Espectacle en castellà

FITXA ARTÍSTICA
Artistes principals: Nina, Olga Hueso, Eva
Diago, Albert Muntanyola, Nando González,
Paul Berrondo, Clara Altarriba, Carlos Solano
Música: Benny Andersson i Björn Ulvaeus
Llibret: Catherine Johnson
Disseny de producció: Mark Thompson
Disseny d’il·luminació: Howard Harrison
Disseny de so: Andrew Bruce i Bobby Aitken
Supervisor musical, material addicional i
arranjaments: Martin Koch
Coreògraf: Anthony van Laast
Directora: Phyllida Lloy
Traductor de cançons: Albert Mas Griera
Traductor del llibret: Juan Martínez Moreno
Director musical: Arnau Vila
Director resident: Daniel Anglès
Productora executiva: Mariana Gómez Cora
Produït a Espanya per: Joop van den Ende i
Julia Gómez Cora

Ho podràs resistir?

Programació oficial gener - juny
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TEATRE

28

maig

dissabte
21 h

Preu Amic
34 €

Preu General Preu Grup

Butaca Jove

39 €

12,75 €

31 €

ATCHÚUSSS!!!

Durada
2 h 5 min, aprox.
(sense descans)

Sobre textos humorístics d’Anton Txékhov
Una comèdia sobre la mesquinesa humana amb
un repartiment de luxe
Dos dels actors més populars de les sèries Aquí
no hay quien viva i La que se avecina, Malena
Alterio i Fernando Tejero, arriben al Teatre de la
Llotja. Acompanyats d’actors de la talla d’Adriana
Ozores, Enric Benavent i Ernesto Alterio i dirigits per
Carles Alfaro, amb quatre Premis Max a la millor
direcció, ens presenten una comèdia basada en
textos de joventut d’Anton Txékhov. Un repartiment
de luxe, un èxit assegurat.

Espectacle en castellà

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: Adriana Ozores, Malena Alterio,
Fernando Tejero, Ernesto Alterio i Enric
Benavent
Adaptació: Enric Benavent i Carles Alfaro
Música original: Mariano Marín
Disseny de vestuari: María Araujo
Direcció i espai escènic: Carles Alfaro
Producció: Pentación Espectáculos en
coproducció amb Lázaro, Focus i Arianne 59

En la llarga llista de textos humorístics que va
escriure Anton Txékhov (amb el pseudònim Antoixa
Txekhonté), l’autor, dotat d’una il·limitada capacitat
de comprensió i una immensa pietat, va convertir en
protagonistes uns pobres diables que fins aleshores
només havien servit de cor i paisatge de fons
d’altres personatges molt més poderosos.
Moltíssims homes, dones, nens i fins i tot animals,
cadascun amb les seves mesquineses i els seus
heroismes, covardies, avarícies, ansietats, fàstics,
malalties, il·lusions, ridiculeses, petites gosadies i
penediments. I no en bloc, sinó d’un en un, com
sens dubte es mereixien; és a dir, ens mereixem.
D’ells (i de nosaltres) tracta aquesta obra.

Programació oficial gener - juny
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CUPLET

18

juny

dissabte
23 h

Preu Amic
19 €

Preu General Preu Grup
23 €

15 €

DE LA PURÍSSIMA
Virgen

Meitat jazz, meitat cabaret i molta
desimboltura dalt de l’escenari és el
que trobarem amb De La Puríssima, un
quartet musical amb un gust deliciós pel
cuplet.
Virgen és un espectacle de cuplet del quartet
De La Puríssima, que es caracteritza per
una innovació constant en el gènere, una
acurada posada en escena, un sentit de
l’humor exquisit, la provocació i la interacció
amb el públic. El quartet està format per Julia
de Castro (veu i lletres), Miguel Rodrigáñez
(contrabaix), Gonzalo Maestre (bateria) i Jorge
Vera (piano).

FITXA ARTÍSTICA
Veu i lletres: Julia de Castro
Contrabaix: Miguel Rodrigáñez
Bateria: Gonzalo Maestre
Piano: Jorge Vera
Composició: Julia de Castro i Miguel
Rodrigáñez
Direcció artística: Enrique Gimeno
Dramatúrgia: María Folguera

El ventall d’influències de la banda és molt
ampli, des de Bill Evans fins a Lilian, de
Celis a Raquel Meller... Julia de Castro diu:
“l’harmonia se sustenta en el jazz, però
inspirat en les dones de teatre de principis del
segle XX; d’aquí les lletres tan controvertides,
que expressen els tabús d’aquesta època,
igual que ho feien elles”.
L’escola Dancescape! presentarà un xou
d’introducció, que els convertirà en els
teloners de la nit.
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La Fundació Teatre de la Llotja promou, en col·laboració
amb l’escola de dansa Dancescape!, la producció i
l’exhibició de cicles i festivals d’aquesta modalitat de
les arts escèniques. L’any passat es va organitzar el
cicle La Llotja dansa & cultura urbanes 2015. Aquest
any es promou el cicle La Llotja dansa & ritme 2016,
dedicat al swing, el cuplet i el tango, que tindrà lloc al
març i al juny.

TROBADA DE SWING
19 de març
Lloc: Sala Multifuncional de La Llotja
Preu: Gratuït

42/

Aquesta trobada constarà d’un taller i
una exhibició de swing organitzats per
Dancescape! i d’una sessió de ball de nit
amb orquestra en directe.
Més informació i horaris, a:
www.teatredelallotja.cat
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CUPLET & TANGO

LA

·LE

18 de juny

A les portes de l’estiu tindrem una jornada
ben fresca en què tastarem el cuplet i el
tango. Constarà d’un taller de cuplet a la
tarda i de l’espectacle Virgen, del qual
Dancescape! serà el teloner, a la nit, amb
un xou d’introducció.

Virgen, De la Puríssima

18 de juny, 23 h
Preu Amic 19 €
Preu General 23 €
Preu Grup 15 €
Virgen és un espectacle de cuplet
del quartet De La Puríssima, que es
caracteritza per una innovació constant en
el gènere, una acurada posada en escena,
un sentit de l’humor exquisit, la provocació
i la interacció amb el públic.
El quartet està format per Julia de
Castro (veu i lletres), Miguel Rodrigáñez
(contrabaix), Gonzalo Maestre (bateria) i
Jorge Vera (piano).
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INFORMACIÓ I SERVEIS
www.teatredelallotja.cat

Hi trobaràs tota la informació referent al teatre

FES-TE’N AMIC!

Podràs rebre tota la informació del teatre, gaudir del Preu Amic, de funcions exclusives,
d’avantatges per a altres teatres i serveis i viure experiències úniques.
Fes-te’n a www.teatredelallotja.cat o a la taquilla del teatre.

INFORMACIÓ GENERAL
Podeu informar-vos sobre els espectacles i la venda d’entrades consultant el web (www.
teatredelallotja.cat), a la taquilla del teatre (consulteu-ne els horaris en el següent apartat) o
trucant al 973 239 698 de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 17 a 21 h.

VENDA D’ENTRADES
Els preus de les entrades dels espectacles publicats en aquest llibret inclouen el 21% d’IVA i les despeses de gestió.

A les taquilles del Teatre de la Llotja
Matins: dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 h. Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Dissabtes de funció, de 17 a 21 h. Diumenges i festius de funció, des d’una hora abans.
A l’Oficina de Turisme de Lleida, c/ Major, 31 bis
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; diumenges i festius, de 10 h a 13.30 h.
Per Internet
www.teatredelallotja.cat, les 24 h.
Impressió a casa
Si compres les entrades per Internet, les pots imprimir a casa.
Mostra-les directament per accedir a la sala.
Entrades al mòbil
Rep les entrades directament al teu dispositiu mòbil i mostra-les des de la pantalla del
telèfon per accedir a la sala.
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Vine fàcilment amb els teus amics
Si vols que els teus amics seguin al més a prop possible de tu, comparteix el codi que et
facilitem un cop feta la compra a través d’Internet. El podràs reenviar a través del correu
electrònic, WhatsApp o qualsevol altra xarxa social, i ells sabran on estaran situats els
seients de les teves entrades.
Targeta Regal
La manera més fàcil d’encertar-la quan vulguis fer un regal. La persona obsequiada podrà
bescanviar-la escollint qualsevol espectacle de la Programació Oficial del Teatre de la Llotja.
Pots triar entre dues modalitats de targeta: la de 50 € i la de 100 €, i la pots adquirir a la
taquilla del teatre o per Internet.

Espai gastronòmic
DAVALL Restaurant

La Llotja us ofereix l’espai gastronòmic Davall, amb servei de cafeteria i restaurant els dies
de funció.
Per a més informació i reserves: 973 220 881 · reserves@lallotjadelleida.com

SERVEI DE
GUARDA-ROBA GRATUÏT

El guarda-roba del teatre està situat a la planta del vestíbul. És gratuït i és un servei
disponible durant la temporada d’hivern.

LLOTJA ADAPTADA
Persones amb discapacitat en cadires de rodes
El teatre disposa d’accés i d’un espai reservat per a persones en cadira de rodes. Es podrà
adquirir una entrada per a un acompanyant al costat de l’entrada adaptada. Aquest espai
estarà reservat per a cadires de rodes fins a 15 dies abans de la funció, quan, en cas que no
hi hagi demanda, es posarà a la venda al públic en general. No es podran comprar entrades
adaptades el mateix dia de funció, ja que es requereix un temps de preparació per tal que
l’espai estigui adaptat.
Contacte d’atenció: teatredelallotja@paeria.cat i 973 239 698 (de dilluns a divendres, de 9 a
13 h i de 17 a 21 h).

46/

PÀRQUING
No pateixis per l’aparcament quan vinguis al teatre. Tarifa plana de 3 € els dies de funció.
Venda de tiquets al mateix pàrquing fins a una hora després de la funció.

ON ENS POTS TROBAR
TEATRE DE LA LLOTJA
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Av. Tortosa, 6-8
25005 Lleida
T. 973 239 698
teatredelallotja@paeria.cat
www.teatredelallotja.cat
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L’organització es reserva el dret a modificar el programa d’espectacles.
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DESCOMPTES

Si ets Amic de la Llotja,
podràs adquirir les entrades
al Preu Amic, que és
sempre més econòmic que
el Preu General.

Mitjançant el servei de
Grups del Teatre, pots
adquirir entrades a Preu
de Grup. El requisit
indispensable és que
sigueu 20 persones o
més. A més, per cada 20
entrades n’obtindràs una de
gratuïta.
(excepte a Mamma Mia!, que
ofereix uns altres preus de grups
que podeu veure en l’apartat de
preus de grup de Mamma Mia!)

Si tens entre 16 i 25 anys,
pots adquirir entrades per
a totes els espectacles que
tinguin preu BUTACA JOVE
pagant només el 25% del
preu de l’entrada.

Aquestes entrades només es
poden adquirir a la taquilla del
teatre mostrant el DNI. Són
entrades personals, utilitzables
per un jove d’entre 16 i 25 anys.
Cada jove pot comprar una
entrada per espectacle.

En l’espectacle infantil
Festival Clan ¡Ven a mi
cumple!, l’entrada és
gratuïta per als infants de
fins a 1 any que no ocupin
butaca.
En la resta d’espectacles,
l’entrada és gratuïta per als
infants de fins a 3 anys que
no ocupin butaca.

Contacte: Imma Farré,
teatredelallotja@paeria.cat, T. 973
239 698, de dilluns a divendres, de 9
a 13 h i de 17 a 21 h.

Tria 5, 4, 3 o 2 obres i obtindràs un 25%, 20%, 15% o
10% de descompte.
Aplicables a les obres: Olivia y Eugenio, Ser-ho o no,
Terra baixa i Lluís Homar, Atchúusss! i Mag Lari · Ozom

Entrades a preu reduït per
a compres familiars amb
menors de 16 anys de
l’òpera Madama Butterfly.
Compra exclusiva a taquilla.

PREU GRUP MAMMA MIA!
Grups +10: per a compres de
10 entrades o més. Compra a
taquilla o mitjançant reserva:
Imma Faré, teatredelallotja@
paeria.cat, T. 973 239 698, de
dilluns a divendres, de 9 a 13 h i
de 17 a 21 h.
Minigrups: per a compres de 6
a 9 entrades. Compra a taquilla
i online.

Compra els espectacles
Festival Clan i Plutó · el
musical malèfic alhora i
gaudeix de descompte.

Preu: 34 € (21 € i 13 €/entrada)

PREU
MINIGRUP

PREU GRUP
+10

Dijous, 5 maig

21 h

56 €

54 €

Divendres, 6 maig

18 h

60,5 €

58 €

Divendres, 6 maig

22 h

-

-

18 i 22 h

-

-

Diumenge, 8 maig

17 h

60,5 €

58 €

Diumenge, 8 maig

21 h

56 €

54 €

Dissabte, 7 maig
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www.missatges.com

VISITES GUIADES

CASTELL
TEMPLER DE
GARDENY
PROGRAMACIÓ ANUAL
973 700 319
infoturisme@paeria.cat
www.turismedelleida.cat

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Dissabte, 13 de febrer, 20 h
Follet

Drama líric d'Enric Granados i Apel·les Mestres
(estrena versió semiescenificada)
Erika Escribà, soprano
Albert Casas, tenor
Carlos Daza, baríton
Alex Sanmartí, baríton
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
Orquestra de Cadaqués
Jaime Martín, director
Escenografia: Llorenç Corbella i Montse Colomer

Diumenge, 13 març , 19 h
Italiana de Mendelssohn
Rapsòdia sobre un tema de Paganini
op. 43 de Rakhmàninov
Tomoka Shigeno, piano
(pianista guanyadora del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes)
Rubén Gimeno, director
Orquestra Simfònica del Vallès

Entrada: 20 €
Amics de la Llotja: 15 €

Entrada: 35 €
Amics de la Llotja: 30 €

Diumenge, 29 de maig, 19 h

La Julià Carbonell homenatja Enric Granados!
José Menor, piano
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Alfons Reverté, director

Entrada: 12 €
Amics de la Llotja: 10 €

Venda d’entrades:
Taquilla de l’Auditori: de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h (dissabtes, diumenges i festius, dues hores abans del concert)
Venda online: www.auditorienricgranados.cat

52/
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A nosaltres ens encanten!

Publicitat
Màrqueting
Disseny Web
Disseny gràfic
Xarxes socials
Gestió de patrocinis

Pg de Ronda, 61 · 25006 · Lleida
T. 973 282 570 · info@pometagrafica.com

www.pometagrafica.com

