ARTS PLÀSTIQUES
EXPOSICIÓ
"LLUKUTER STENCIL ART"

L’stencil o plantillisme és una tècnica d’art urbà en què,
a partir de fotografies de diversos autors i mitjançant
el cutter i els esprais, l’artista en fa una reproducció en
suports tan diferents com discs de vinil, fustes,
televisions... Us convidem a visitar aquesta exposició de
lluku durant tot el mes d’abril.
Dies: del 20 de març al 29 d’abril
Lloc: espai de la cafeteria

ART i CIUTAT: ESCULTURES

Itinerari per conèixer les diverses escultures de Lleida,
oferint-ne una visió artística i crítica.
Dia: 9 d’abril a les 11 hores
Punt de partida: Indíbil i Mandoni
L’activitat s’emmarca dins el projecte Art i Ciutat,
impulsat en col·laboració amb altres entitats culturals
lleidatanes com Amics de la Seu Vella, Cercle de Belles
Arts i Òmnium Cultural i que té com a objectiu fomentar
el coneixement i una visió crítica de diversos espais
artístics i urbanístics de la ciutat.

CENTENARI DE TON SIRERA

En el centenari del naixement del fotògraf lleidatà,
visitarem les exposicions del Museu Morera “Catalunya
visió” i “La mirada abstracta”.
Dia: 28 d’abril
Hora: 19 hores
Punt de trobada: Entrada del Museu (Blondel)
Inscripcions a Secretaria, i més informació al web
d’Arts Plàstiques.

BANC DEL TEMPS
Converses en francès

Dimecres 6 i 20 d’abril, de 19.30 a 20.30 hores a l’aula 3

Converses en anglès

Dilluns 4 i 18 d’abril, a les 20 h a la cafeteria de l’Ateneu.

Taller d’autoestima i creixement personal
El dilluns 4 d’abril, de 19 a 20 hores a la sala.

PRIMAVERA COMPARTIDA

Us convidem a intercanviar plantes i brots per guarnir
els balcons i finestres.
Dia: dimarts 12 d’abril
Hora: 18.30 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

OFERTES

Un soci de l’ateneu s’ofereix per promoure tertúlies
sobre poesia.

BIBLIOTECA

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Aquest mes ens reunirem a la cafeteria per comentar el
llibre Senyoria, de Jaume Cabré (Proa).
Data: dijous 28 d’abril
Hora: 19 hores

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca

Eulàlia la benparlada, d’Octavi Fullat (P&J)
Tot l’any a Cadaqués, d’Anna Maria Doli (Joventut)
La collita del diable, de Josep M. Espinàs (Alfaguara)

DANSA

BALLADA DE SANT JORDI

Ja ha passat un any més i s’atansa la diada de Sant Jordi,
però pel que fa a la Secció de Dansa enguany tenim una
variació. Donat que el dia de Sant Jordi s’escau el
dissabte Sant, el concert/ballada el farem el dimecres
dia 27 d’abril, festivitat de la mare de Déu de Montserrat.
La ballada serà al mateix lloc de sempre.
Dia: dimecres 27 d’abril
Lloc: Plaça de Sant Francesc
Hora: 19 hores
Comptarem amb «La Sonsoni» i el mestre Josep Lizandra,
per fer-nos gaudir d’una vetllada de música i dansa. És
una ballada oberta a tothom i hi podeu portar qui vulgueu.
Com més serem, més ballarem!! Esperem que us animeu i
vingueu a gaudir d’aquesta festa!!

EDUCACIÓ FÍSICA
TALLER DE CAPOEIRA

Iniciem un taller de quatre sessions per descobrir
aquesta disciplina d’origen brasiler que barreja les arts
marcials i la dansa.
Data: els dimecres 6, 13 i 27 d’abril i 4 de maig
Hora: de 18 a 19 hores
Lloc: gimnàs de l’Ateneu
Inscripcions a Secretaria.

IOGA DE POLARITAT

adult + infant. Us recordem els dies d’aquesta
activitat fins a finalitzar el curs.
Dissabtes 16 d’abril i 28 de maig.
Horari: des de les 9.30 fins a les 11 h

EXCURSIONISME
EL RIPOLLÈS
11, 12 i 13 de juny

Enguany que és festa el dilluns de Pasqua de Pentecosta
l’aprofitem per endinsar-nos per Catalunya. Visitarem Ripoll,
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses ,Núria i més.
Reserves a excursionisme@ateneulleida.cat del 4 a
l’11 d’abril, i al 973247172 el dimarts, 12 d’abril, de 10
a 12 h. i les tardes successives.
Venda de tiquets el 3 i 4 de maig, dimarts i dimecres,
de 19.30 a 21 h.
Sempre es confirma la reserva.

CROÀCIA
Del 2 al 9 i del 16 al 23 de juliol
Es fan els dos viatges i és per aquest motiu que ens
resten algunes places vacants. Les persones interessades
hauríeu de confirmar-ho com més aviat millor per poder
tancar els bitllets d’avió.
En trobareu informació a l’espai web. Per correu
electrònic o telèfon indiqueu les vostres dades. La
reserva no es confirmarà fins que hàgiu fet el primer
pagament de 300 €, fins al 15 d’abril.

ELS BOSCOS DE POBLET
30 d'abril
Us proposem de fer un tomb pels boscos de Poblet. Hi
anirem amb cotxes particulars i, després de fer la
caminada del matí, dinarem còmodament en un restaurant
de Prades. Cal que feu la inscripció per correu electrònic
o telèfon.
Tota la informació que us falti, d’aquestes activitats
i més, la trobareu a
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme
i a la Secretaria de l’Ateneu (973247172)

HUMANITATS
RECONEIXEMENT A
LLUÍS VIRGILI

Repassarem la trajectòria de Lluís Virgili i Farrà,
pedagog musical i diputat per Lleida al Parlament de
Catalunya en la primera legislatural. Hi col·labora el
diari La Mañana i presentarà l’acte el Sr. Ramon Pedrós.
Dia: dimecres 6 d’abril. Hora: 20 h. Lloc: sala Nausica

Esteu tots convidats a donar-hi la vostra opinió.
Tingueu en compte que aquest mes avancem la nostra
trobada amb motiu de la Setmana Santa.
Dia: 11 d'abril
Hora: 20 h
Lloc: sala Nausica

CONEIXES LA TEVA CIUTAT...?
XXXI Campanya, març-abril de 2011
El castell del Rei i els nous equipaments
al turó de la Seu
LA FORTALESA: MURALLES I ACCESSOS
Diumenge 3 d’abril
Inici: 10.30 h al c. Camp de Mart (cara nord del turó de
la Seu Vella)
Itinerari: parc del nord, pous de gel i nou accés/
ascensor, baluard i contrabaluard de Louvigny

MÚSICA
Temporada 2010-2011

Segon Cicle

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU
Concert coral
Concert del Curs de Direcció de la
FCEC, Lleida 2011
Programa variat
Interpretat pels mateixos alumnes i
altres cantaires lleidatans
Dirigit pels alumnes del curs

2 d'abril:

Lloc: sala Nausica

ENTRADA GRATUÏTA!

VARIS

SECCIÓ DE TEATRE

Reneix la secció de teatre de l’Ateneu, en col·laboració
amb la companyia Yin Teatre.
Treball en declamació de textos poètics i en prosa,
posada en escena d’un cabaret literari i, qui s’hi atreveixi,
interpretació de cançons.
Professors: Encarna Peinado i Jaume Belló
Horari: de 19 a 21.30 h
Dies: tots els divendres fins al 17 de juny

CANTADORS DE PONENT
El divendres 15 d’abril ens tornarem a reunir els
cantadors de Ponent al voltant d’una taula, al nostre
Ateneu Popular.
Et recordem que si vols venir a cantar o tocar només
cal que portis la veu, l’instrument i alguna cosa per
menjar i compartir. D’aquest sopar comú en sortiran les
forces per cantar tot allò que vagi brollant de cadascú
i de tots plegats!
Activitat lliure, oberta a tothom que hi vulgui participar!
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DIÀLEGS DEL DILLUNS
Municipals 2011

SANT JORDI
Dissabte, 23 d'abril
Com és habitual, l’Ateneu tindrà una parada a la plaça
Sant Francesc, en què hi haurà intercanvi de llibres de
segona mà. Us hi esperem!

Hora: 19.30 h.

AUDICIÓ
A L'AULA DE MÚSICA
Els alumnes de l’Aula de Música interpretaran les peces
que han estat practicant durant aquest trimestre en un
concert obert a tothom que hi vulgui assistir.
Dia: dimarts 12 d’abril
Hora: 18 hores
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