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L’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Lleida organitza, a través del Teatre Municipal de
l’Escorxador, diverses línies de programació d'arts escèniques que abasten tot l’any i tenen per objectiu afavorir
l’accés a les arts escèniques; tant pel que fa a les tendències i llenguatges de creació escènica com als diversos
públics susceptibles de ser-ne usuaris. Així mateix dedica especial atenció a afavorir la creació escènica local
mitjançant la Mostra d’Arts Escèniques i els Ajuts a la producció d’e spectacles.

CAPA D'OZÓ GRUP DE DANSA CONTEMPORÀNIA UdL

DIVENDRES 24 OCTUBRE 2008 | 21.00h | 40min
TEATRE ESCORXADOR. SALA 1 | Preu: 4€
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El dia a dia del canvi climàtic. Una petita mostra de la realitat quotidiana que viu el nostre món: el desglaç
dels pols, els huracans tropicals, la desertització, la desaparició d'espècies. La natura que ens envolta està
canviant. Una visió realista, encara que no catastrofista, d'uns canvis que haurien de preocupar tohom.
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DIJOUS 30 NOVEMBRE 2008 | 21.00h | 25min
TEATRE ESCORXADOR. SALA 1 | GRATUÏT

Espectacle de dansa contemporània creat amb motiu del centenari de la descoberta de les pintures
rupestres
de
la
Roca
dels
Moros
del
Cogul
Intèrprets: Marta Castañer, María Dinusova, Esther Sanfeliu, Núria Selvas, Lola Vila i Carlota Torrents
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Castañer
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MÉS INFORMACIÓ
Teatre Municipal de l'Escorxador
Lluís Companys, s/n - Lleida
Tel. 973 27 93 56
www.paeria.cat/cultura [ http://www.paeria.cat/cultura ]
teatre@paeria.cat [
mailto:teatre@paeria.cat?subject=Contacte%20web%20www.udl.cat&body=Mostra%20Arts%20Esc%E8niques07 ]

VENDA D'ENTRADES
Venda anticipada: Feiners, de les 17 a les 21 hores.
Les reserves fetes per telèfon s’hauran de recollir abans del dia de la representació.
Venda el dia de la funció: Les entrades disponibles es posaran a la venda dues hores abans de la funció a la
taquilla del Teatre.
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