Teatre Municipal de l’Escorxador
Programació tardor 2016
1. FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS
Diumenge, 13 de novembre de 2016
16.30 h i 18.00 h - Sala 2 – 45 min - 3 € - familiar de 2 a 5 anys
White
Catherine Wheels Theatre Company (Escòcia)
Benvinguts a un món bonic i estrany, blanc, brillant i ordenat, on dos amics
tenen cura de les casetes dels ocells i s'asseguren que els ous estiguin
fora de perill. Però de sobte apareix el color: primer el vermell, després el
groc, després el blau...
Un espectacle alegre, juganer i molt visual. Una primera experiència teatral
perfecta per als més petits.
Catherine Wheels és una companyia de teatre infantil de renom internacional, i de les millors
d'Escòcia segons The Scotsman. White es va estrenar al Edinburgh Fringe Festival al 2010 i
amb tres guardons. EI 2011 va triomfar al Critics Awards for Theatre in Scotland (CATS) i va
ser considerat el millor espectacle de l'any.
catherinewheels.co.uk
Diumenge, 20 de novembre de 2016
16.30 h, 17.15 h i 18.00 h - Sala 2 – 30 min - 3 € - familiar d’1 a 3 anys
Planeta Ka!
Imaginart
KA és un planeta desconegut, un territori muntanyós de colors i textures
suaus, amb cràters, coves i racons que amaguen sorpreses. Una
exploradora s'avança a la descoberta d'aquesta terra misteriosa, en recorre
els relleus, i convida els nens i nenes a seguir-la. Planeta KA proposa un
espai privilegiat per al descobriment de l’entorn: textures diverses, terres
irregulars, coves i espais secrets, pendents per escalar o per on deixar-se
caure, efectes sonors i visuals que s'activen amb la seva presència...
Una creació d'Imaginart, empresa especialitzada en la creació, producció i distribució
d'espectacles singulars per a nens i nenes d'1 a 5 anys. Espectacles que exciten la curiositat,
que enriqueixen l’imaginari, que recreen nous escenaris, que exploren els límits.
imaginart.cat
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2. TEMPORADA D’ARTS ESCÈNIQUES

Dijous, 13 d’octubre de 2016
Divendres, 14 d’octubre de 2016
Dissabte, 15 d’octubre de 2016
21 h – Sala 2 – 1 h 15 min – 10 € / 8 € - teatre
Delikatessen
Joan Ollé i La Remoreu
Un espectacle teatral cuinat a foc lent, amb textos de moltes èpoques i geografies, regat amb
cançons que van des del gregorià fins a Andrea Bocelli, i servit primorosament per la Clara, la
Marta, la Sandra, l’Eduard i el Ferran.
laremoreuteatre.com

Divendres, 28 d’octubre de 2016
21 h - Sala 1 - 1 h 10 min - 10 € / 8 € - teatre musical
De Billy a Billie. Vacances d’un estiu
Oh la là
A partir dels temes de la cantant Billie Holiday, de qui el 2015
va celebrar-se el centenari del seu naixement, la companyia Oh
la là proposa una història d’amistat entre la vella Cloxard i la
jove Billy, curulla d’inquietuds. Una història de lluita i superació
personal.
debillie.es

Divendres 25 de novembre de 2016 – 21 h
Dissabte 26 de novembre de 2016 – 19 h i 21 h
Sala 2 – 50 min – 8 € / 10 € - comèdia
Prime Time
Nurosfera
Glòria Aran és l’estrella d’una telenovel·la que porta 40
anys en antena. Quan la citen a l’oficina de la productora,
sospita que li volen retre un homenatge a la propera temporada, però el que tenen pensat per
a la sèria és incorporar un nou cap de guionistes.
Aquesta peça es qüestiona què vol dir fer-se gran en un medi on es promociona i es ven la
joventut, i és el resultat d’un procés creatiu derivat d’anys de recerca en gerontologia cultural i
literària de la seua autora.
nurosfera.com
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3. 25a MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES JOSEP FONOLLOSA, “FONO”

Diumenge, 2 d’octubre de 2016
18.30 h i 20.30 h - Sala 2 - 1 h – 8 € - tragèdia - estrena
Comiat
Cametes Teatre
Quatre germanes comencen a tenir sospites de l’estat de salut
de la seua mare. Aquesta història explica com afrontaran
aquesta situació i totes les que se’n desencadenin.Comiat és
una tragèdia que ens parla de la malaltia i de la mort, però
sobretot, de com s’hi afronten les persones. Aquesta és la primera part de l’obra La capsa de
cafè.
Finalista en el 13è concurs literari Vila de Gràcia de textos teatrals.
Companyia creada el 2014 per Roser Guasch amb la intenció d’aprofundir en la dramatúrgia i
la direcció escènica, per fer un teatre que prioritzi la interpretació enfront d’altres vessants de
l’escena.

Diumenge, 9 d’octubre de 2016
12 h - Sala 2 – 45 min – 5 € - titelles familiar
Contes per obrir la gana
La Pantomima
Una parada de mercat amb uns personatges que expliquen contes per
mirar d’inculcar hàbits saludables d’una manera lúdica i divertida: “El
gripau”, “Els panets de la senyora Tomassa” i “Flora la planta carnívora”.
Companyia de titelles creada l’any 2002.

Dimecres, 12 d’octubre de 2016
19 h - Sala 1 – 1 h 15 min – 5 € - comèdia
Dones, homes i criatures
Grup d’Assaig La Mercè
Una reflexió en clau d’humor de com els adults a vegades poden
convertir-se en vertaderes criatures i com a vegades els nens poden arribar a ser més madurs
que els seus pares.
Grup de teatre de l’Associació de Veïns dels blocs de La Mercè, fundat el 2012.

Dimarts, 1 de novembre de 2016
19 h - Sala 1 – 2 h 40 min – 7 € - teatre en castellà
Don Juan Tenorio de José Zorrilla
Agrupació Teatral TOAR
Per Tots Sant fou tradició durant molts anys representar “el
Tenorio”, tradició que a Lleida ha recueprat l’Agrupació Teatral
TOAR. Un clàssic amb tot d’ingredients propis d’aquest moment de
l’any: fantasmes, intriga, lluita i… amor.
Agrupació teatral creada a Lleida el 1955.
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Dissabte, 5 de novembre de 2016
20.30 h – Sala 1 – 1 h 30 min – 6 € - comèdia
Qui a un lladre ha robat li queda tot perdonat
Taller de Teatre de Llívia
Durant un atracament a un banc, la policía acorrala els dos lladres. Ells però, tenen un pla de
fugida: amagar-se entre els residents d’un geriàtric que s’inaugura aquell dia. Però fer-se
passar per un padrí potser resultarà pitjor que no pas anar a la presó.
Companyia del barri de Llívia creada l’any 2004.

Diumenge, 27 de novembre de 2016
19 h - Sala 1 – 1 h 10 min – 8 € - comèdia en castellà
La estanquera de Vallecas
AEM-Belles Arts Teatre
Dos atracadors irrompen en un estanc on troben una
estanquera peculiar que donarà un gir a l’assalt. Intentaran
sortir-se’n però acabaran fins i tot fent una timba de cartes.
Companyia creada l’any 1925 per l’Associació d’exalumnes del col·legi Maristes de Lleida.
De l’1 al 31 de desembre de 2016
I ZANNI (VERSIÓ RAW)
RAWSCENOGRAPHY
De dimecres a diumenge de 19 a 2 h - Cafè del Teatre - de franc instal·lació escenogràfica - estrena
Referents populars. Commedia dell’arte. Zanni. Arlecchino. Brighella. Colombina.
Pedrolino. Pulcinella.
(Territori. Ponent. Paisatge. Artesania. Referents populars. Nick Cave. Kukeri.
Postescenografia. Arts escèniques. Disseny escènic. Ecologia. RRR.
RAWSCENOGRAPHY naix i creix en el camp del disseny escènic entre Catalunya, la
Bretanya, Anglaterra i Suïssa, i treballa en la direcció de la percepció multisensorial, la
responsabilitat territorial i l’imaginari popular contemporani.

Diumenge, 4 de desembre de 2016
19 h – Sala 1 – 2 h – 10 € - flamenc
V Festival de Flamenco
Peña Flamenca Duende y Pureza
Un espectacle de flamenc, amb una prèvia i breu explicació de
cada pal interpretat per diferents artistes.
Peña flamenca creada a Lleida el 1987.
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Dijous, 8 de desembre de 2016
19 h – Sala 1 – 1 h – 6 € - teatre
Classe de / VIDA.eso es.
Gatzara
Textos basats en improvisacions. Històries que tracten conceptes
d’una realitat social, amb to d’humor, tot i essent temes ben seriosos. Cànons de bellesa,
sexe, dietes miraculoses, valors, parella…
Grup de teatre creat al 2012 al barri de La Bordeta.

Diumenge, 11 de desembre de 2016
19 h – Sala 1 – 1 h 30 min – 6 € - comèdia
Vinc volant
Xaos Teatre Sícoris Club
En Pol i en Pau han quedat per sopar amb la Dolors i el seu
marit. Però sembla que la Dolors haurà d’anar sola a sopar
perquè l’avió amb què tornava el seu home de Sevilla ha caigut
al mar i, amb ell, una maleta que farà parlar molt…
Grup de la secció de teatre del Sícoris Club, creada l’any 2012.

4. ELS PASTORETS

Diumenge, 18 de desembre de 2016 – 18.30 h
Dilluns, 26 de desembre de 2016 – 18.30 h
Sala 1 – 1 h 45 min – 6 € – familiar
Els pastorets de Lluís Millà
AEM-Belles Arts Teatre
Els pastors Borrego i Carquinyoli, com cada any per aquestes dates, tornen per explicar-nos
les seves aventures.
Venda d’entrades a Turisme de Lleida, C. Major 31, tel. 973 700 319
Diumenge, 1 de gener de 2017
Dilluns, 2 de gener de 2017
Dimarts, 3 de gener de 2017
Dimecres, 4 de gener de 2017
18 h - Sala 1 – 2 h – 6 € – familiar
Els pastorets de Lluís Millà
Talia Teatre
Els pastors Borrego i Carquinyoli ens explicaran la història més arrelada de la tradició
catalana, teatral i nadalenca. Espectacle amb interpretació en llengua de signes.
Venda d’entrades a Turisme de Lleida, C. Major 31, tel. 973 700 319
taliateatre.com
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