PROGRAMACIÓ
MAIG 2021

SEGUIM AMB EL CUBBTURAL
#CULTURASEGURA

DISSABTE 8 DE MAIG
20h | Cubbtural

CONCERT: GERARD QUINTANA (INTOCABLES)
VENDA D'ENTRADES ONLINE I FÍSICA:
1h 30min

€ + Despeses de gestió

18

Mentre hi hagi places es podrà anar el mateix dia.
Obertura de portes a les 19h.
El compromís pot ser didàctic, lúdic i alhora transformador, com els artistes que recupera
INTOCABLES. De John Lennon a Víctor Jara, de la Velvet Underground a Serge Gainsbourg,
de Crosby, Stills Nash and Young a Sex Pistols, de Pau Riba a Albert Pla, de Dylan a Bowie. La
llibertat d’expressió sempre ha necessitat ser defensada, però ara ho reclama més que mai.

DISSABTE 15 DE MAIG
19h | Cubbtural

PEL·LÍCULA:
1h 41 min
Recomanada per a majors de 7 anys.
INSCRIPCIÓ (Pagament de l'entrada a taquilla):
973 400 013

€

5

Mentre hi hagi places es podrà anar el mateix dia.

DISSABTE 22 DE MAIG
18h | Cubbtural

TEATRE: POLZET
1h
Recomanada per a majors de 6 anys.
VENDA D'ENTRADES ONLINE I FÍSICA:

€ + Despeses de gestió

8

Mentre hi hagi places es podrà anar el mateix dia.
Obertura de portes a les 17:30h
Qui busqui el Polzet de Perrault trobarà el que busca, com també ho farà qui desitgi
trobar una visió nova i estimulant.

per als adults,

Divertida per als nens i nenes i commovedora

(encara que potser resulti al contrari), presentem el conte a través

de la relació d'un fill amb el seu pare. I és per això que aquest és un espectacle
especialment ideat per a pares i fills, per a mares i filles (feu les combinacions que
vulgueu). Segons diuen, els contes es van inventar per a dormir als nens i despertar
als adults, però …i si els pares fossin els nens i els fills els adults?

La programació es podrà veure modificada per la situació del
moment. Tots els canvis o novetats seran informats mitjançant els
canals electrònics (pàgina web, xarxes socials, etc.) de l'Ajuntament
d'Artesa de Segre.

CONTACTE
973 400 013

Plaça de l'Ajuntament, 3

www.artesadesegre.cat

@ajuntamentartesadesegre
@cultura_ajuntamentads

Avinguda Maria Anzizu, 30
Artesa de Segre
Lleida
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