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dilluns, 30 de novembre de 2020

Projecció: Amarcord

Cicle: Fellini 100. Commemoració de l'any Fellini, de la
Filmoteca Terres de Lleida Cine-ull

ATENCIÓ: Activitats anul·lades temporalment seguint les mesures de seguretat sanitàries

 

Projecció de:  (Federico Fellini, 1973, Itàlia i França. VOSE) dins el Cicle Amarcord Fellini 100. Commemoració
, de la .de l'any Fellini Filmoteca Terres de Lleida Cine-ull

La ciutat fictícia de Borgo, inspirada en Rimini, acull un cruel retrat del feixisme a la Itàlia perifèrica dels anys
trenta a partir de la vida quotidiana de la gent que hi viu. La història se centra en un adolescent anomenat Titta i
el seu ambient familiar, incloent-hi el seu germà, també jove, la seva mare, que sempre li dona suport i el
defensa del seu pare, el seu tiet Lallo i l'avi patern, que té ulls i mans per a la criada.  

El llargmetratge va obtenir l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i representa l'últim èxit internacional de
la carrera de Federico Fellini.

 

Projeccions i venda d’entrades
 
CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
Tel. 973 27 07 88
https://caixaforum.es/ca/lleida [ https://caixaforum.es/ca/lleida ]
 
Entrades disponibles a CaixaForum en horari d’atenció al públic.
 
Entrada general: 6 €

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
CaixaForum Lleida / Av. Blondel, 3

Web:
Programa de la Filmoteca Terres de Lleida / Setembre-Novembre 2020 [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/imatges-premsa4/fellini100UdLFilmoteca.jpg ]
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Entrada reduïda  € (carnet UdL i escola ECCIT, carnet jove, aturats, jubilats, clients de CaixaBank i carnet de3
biblioteca pública).
 
Un cop començada la sessió no es permetrà l’accés a la sala ni es retornarà el preu de l’entrada.
 
Per a la seguretat de tots, en les sessions es procedirà estrictament amb les mesures sanitàries de protecció
contra la Covid-19. Pots consultar la normativa de l'equipament aquí: https://caixaforum.es/ca/lleida/visitanos [ 
https://caixaforum.es/ca/lleida/visitanos ]
 
 

:  J o r d i  L a r i o sC o o r d i n a c i ó
: Antonio RomeroProgramació

Filmoteca / Cine-ull es reserva el dret de modificar aquest programa.
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