SETEMBRE

SETEMBRE

Dijous 16 | 22.30 h | Preu: 8 €

Dissabte 25 | 22.30 h | Preu: 6 €

Mr JONES

LEE WOLFE

WOODIE GUTHRIE REVISTED
El guitarrista i cantant
nord-americà ens oferirà el
seu projecte Woodie Guthrie
Revisited, un treball on les
cançons més significatives del
gran pare de la cançó d'autor
són reinterpretades per Wolfe.

Un any després de presentar el
seu darrer treball, Funambulistas, la banda de rock Mr Jones
torna a casa amb el punt de mira
ben afinat i pensant ja en el que
serà el seu tercer disc, aprofitant
l'ocasió per presentar moltes
d'aquestes noves cançons.

Diumenge 26 | 20 h | Gratuït

IMAC

Divendres 17 | 22.30 h |
Preu: 6 € - Reduïda: 5 €

MERITXELL GENÉ
SOTA ELS LLENÇOLS

11è PREMI DE PROJECTES D’ARTS
ESCÈNIQUES LLEIDA 2010

UN RAMÓN DE MANDARINAS

SOLIDÀRIUM 2010 | VII FIRA D’ENTITATS SOLIDÀRIES DE LLEIDA

IX!

El seu àlbum de debut, i un espectacular directe, els van situar ràpidament
en el centre d’atenció de la nova fornada de grups catalans. Ara ens presenten L’Ingenu és Lliure, una bona mostra de l’excel·lent estat creatiu d’una de
les bandes més interessants del país.
Dissabte 9 | 22.30 h |
Preu: 6 € / Reduïda: 5 €

PLOUEN

Diumenge 10 | 20.30 h |
Preu: 8 € / Reduïda: 6 €

Projecció de Curtmetratges

CAFÈCURT

JOHNNY BRANCHIZIO TRIO
ITALIAN STANDARDS

OCTUBRE

Johnny Branchizio, guitarra. Abel
Boquera, orgue. Caspar St Charles,
bateria.
Un homenatge a la música italiana
dels anys 50 i 60. Un viatge alegre i
nostàlgic amb el qual el públic se
sentirà identificat des de les primeres
notes.

XAVIER BARÓ (Artista convidat: EL FILL
DEL MESTRE) + RENALDO & CLARA
Xavier Baró no se suma a cap moviment i desafia
totes les modes. Refugiat a les seves terres de
Ponent, segueix buscant la cançó perfecta.
Renaldo & Clara és el nom d'una nova banda lleidatana que fusiona el pop
amb els ritmes folk anglosaxons, liderada per la jove lleidatana Clara Viñals.
Divendres 24 | 22.30 h | Gratuït

Dissabte 2 | 22 h | Preu: 6 €

STENDHAL SYNDROME

BRIAN CAFFREY & THE OTHERS
+ ENVERS

Stendhal Syndrome prenen el
relleu d’una herència de
fatalisme, romanticisme i sensibilitat artística, per començar un
projecte que combina melodies
emotives i esquinçadores, amb
bases rítmiques trip-hop i
downtempo.

Irlandès afincat a les Garrigues, el cantautor
Brian Caffrey s’ha envoltat d’alguns dels millors
músics locals per donar forma al seu treball The
demon of fear.
La filosofia d’EnVers es centra en atorgar una
gran importància a les lletres i en crear una
atmosfera adequada al context de cada poema.

IMAC

Quadrant Records

ROGER MAS

A LA CASA D'ENLLOC
Roger Mas tomba novament
cantonada per agafar un altre
carrer. Un gir que busca la frescor
de les seves primeres obres, amb
lletres més senzilles i properes,
petites històries amarades de
poesia.
IMAC / Ressons

Dissabte 16 | 22 h | Gratuït
SOLIDÀRIUM 2010 | NIT SOLIDÀRIA

Dimecres 29 | 21.30 h | Gratuït

Divendres 1 | 22 h | Preu: 6 €

IMAC

Divendres 15 | 22.30 h | Preu: 12 € / Reduïda: 10 €

Plouen ens presenten el seu tercer disc Ancoratge, un disc introspectiu i
personal. Musicalment, més unitari i compacte que els anteriors, amb
cançons molt intenses que ens parlen de vivències i històries terrenals.

14è MERCAT DE LA MÚSICA DE LLEIDA

Formats a Saragossa a finals dels 90,
Big City són un dels secrets millor
guardats de l’escena estatal. Amb un
peu als anys 60 i 70 i un altre a
l’escena independent actual, Big City
sorprenen amb un intens directe.

Coordinadora ONGD i aMS de Lleida / Oficina de Cooperació i Solidaritat (Udl) / Ajuntament de Lleida

L’INGENU ÉS LLIURE

Compositor i músic: Josep M. Baldomà. Interpretació: Laura Muñoz.
Direcció i dramatúrgia: Sergi Pons

V ANIVERSARI QUADRANT RECORDS

CELEBRATE IT ALL

Dijous 14 | 20 h | Gratuït

ANCORATGE

Dissabte 18 | 22.30 h | Preu: 3 €

BIG CITY

Divendres 8 | 22.30 h |
Preu: 10 € / Reduïda: 8 €

MUNDO MANDARINA

Teatre Municipal de l’Escorxador

La cantautora lleidatana ens presenta el seu segon treball discogràfic,
Sota els llençols. L’estètica dels disc
s’apropa al folk que camina de bracet
amb el pop. Meritxell Gené continua
destil·lant la tendresa a la qual ens té
acostumats.

OCTUBRE

OCTUBRE

BONGO BOTRAKO
L’empremta del carrer és palpable en la seva música. Hi trobem rumba,
reggae, ska i, sobretot, molta alegria. Melodies que s’enganxen i lletres
que desborden positivisme, cançons sinceres i missatges que travessen
fronteres.
Coordinadora ONGD i aMS de Lleida / Oficina de Cooperació i Solidaritat (Udl) / Ajuntament de Lleida

Ressons Jazz

Dilluns 11 | 22.30 h | Preu: 18 € / Reduïda: 15 €

Diumenge 17 | 20.30 h | Preu: 12 € / Reduïda: 10 €

THE FUZZTONES

THE BREW

Formats a Nova York, a la
dècada dels 80, The Fuzztones
són uns veritables pioners i la
seva influència ha impregnat
l’esperit de innombrables
formacions. Guitarres distorsionades i un perfil psicodèlic per
la presència de l’orgue
hammond continuen sent les
seves senyes d’identitat.
Ace of Spades Produccions

A MILLION DEAD STARS
Amb un so proper als grups de finals dels 60 i principi dels 70, The Brew és
una de les bandes més aclamades sorgides de l’escena britànica de
blues/rock en els darrers anys.
Ace of Spades Produccions

Dimecres 20 | 21.30 h | Gratuït

TENIM NASSOS
Pallassos Lleida continua el seu lliurament mensual de provocació en
"fascicles col·leccionables a tot color"

OCTUBRE

OCTUBRE

FRANTIC WEEKEND

Divendres 29 | 22.30 h | Preu: 8 €
- Reduïda: 6 €

Divendres 22 | 22.30 h | Preu: 15 € - Reduïda: 12 €

LOS CORONAS
Sens dubte, el grup pioner i
de més repercussió del surf
instrumental que hi ha a
Espanya a dia d’avui.
Influenciats per la música
de Duane Eddy, Link Wray,
Dick Dale, The Ventures o
The Shadows.
Dissabte 23 | 22 h | Preu: 12 € / Reduïda: 10 €

KING SALAMI & THE CUMBERLAND III + DOLLAR BILL
King Salami & The Cumberland III és un
fabulós combo londinenc que pot
presumir d’un directe estel·lar, amb el seu
incansable líder King Salami, desplegant
una barreja de rock’n’roll i soul.
Darrere Dollar Bill trobem un jove anglès
que en format “one man band” s’endinsa
en el pantanós i cru so del Mississippi
dels anys 50.

Cafè del Teatre
Teatre Municipal de l’Escorxador
C/ Roca Labrador, 2 bis -25003 LLEIDA

Diumenge 24 | 20.30 h | Preu: 5 €

BLACKBERRY MR. BOO HOO
Amb aquest duet francès coneixerem la
música rural de Louisiana viatjant en un
directe ple de ritme i bon humor.

LA VEU DE LA GUITARRA
Celeste Alías, veu. Santi Careta,
Dani Comas, Aleix de Gispert,
guitarres. Tania Mesa i Aloma
Ruiz,
violí.
Cèlia Torres,
violoncel.
A partir d'un repertori centrat en
composicions d'alguns dels
guitarristes més influents de la
història del jazz, l'espectador entrarà en l'espai càlid de Celeste Alías, en una
intensa fusió entre els instruments de corda i una veu ancorada en l'emoció.
Ressons Jazz
Dissabte 30 | 22.30 h |
Preu: 8 € / Reduïda: 6 €

LA BRIGADA

LES PARAULES JUSTES
La revelació que va suposar el
seu àlbum de debut, L'obligació
de ser algú (millor disc 2008 al
Mondosonoro), es veu refermada amb aquest excel·lent nou
treball, consolidant-se a primera
línia del fèrtil panorama actual
del pop català.

IMAC

Dimecres 27 | 21.30 h | Gratuït
Projecció de Curtmetratges

CAFÈCURT
Dijous 28 | 20 h | Gratuït

VdT VERSOS DE TEMPORADA

Programació estable de poesia jove a Lleida

VÍCTOR VERDÚ

LA CARAVANA DELS GITANOS
IMAC

Diumenge 31 | 20.30 h |
Preu: 12 € / Reduïda: 10 €

TULSA

ESPERA LA PÁLIDA
La magnètica presència
de la cantant i compositora guipuscoana Miren
Iza
creix
sobre
exquisides partitures de
regust folk-rock d’arrel,
al capdavant d’una de
les bandes més interessants de l’estat.

Dijous 28 | 22 h | Gratuït

ANIMAC MÒBIL 2010

(*) Entrada Reduïda: Venda anticipada, Tr3sc, Carnet Jove, UdL.
Descomptes no acumulables.
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2010

Obert a diari de 19 a 2 h
Divendres i dissabtes de 19 a 3 h

CELESTE ALÍAS

OCTUBRE

