ESCOLTISME

CAMPAMENTS D'ESTIU
A CERBI

Aquest any l’AE Alosa obre els campaments d’estiu a infants
i joves de 6 a 18 anys. Seran uns campaments a Cerbi del
4 al 14 d’agost! Un camp en plena natura i ple d’activitats!
En trobareu tota la informació i us hi podreu inscriure a:
www.aealosa.wordpress.com. També a través de 669 67 20
08 (Gemma) i 660 21 23 43 (Roser)

CAMP DE TREBALL
COOPERA AMB LLEIDA
La Fundació Escolta Josep Carol organitza un camp de treball
per a joves de 14 a 17 anys del 3 al 16 de juliol a Lleida.
Aquest projecte pretén generar una actitud crítica als i les
joves participants davant les condicions de vida de molta gent
que viu en els barris més degradats i/o marginats de les
nostres ciutats i pobles, tot implicant-nos directament en la
millora de les condicions d’habitabilitat dels pisos del Casc
Antic de Lleida. En trobareu tota la informació i us hi podeu
inscriure a: http://cooperalleida.blogspot.com/ o a través
del 93 268 91 14

MODELISME
FERROVIARI
TROBADES

Tots els aficionats als trens i al modelisme esteu convidats a
atansar-vos a l’Ateneu per compartir una estona amb nosaltres.
Dies: els dissabtes 4 i 18 de juny
Hora: 17 h

ARTS PLÀSTIQUES

Exposició: 25 anys de fotografia
de Manuel Zamora Buenafuente
Arxiu, Z.C.
Us recordem que durant tot el mes de juny podreu continuar
visitant aquesta exposició a la cafeteria de l’Ateneu.
Horari: de 17 a 21 h, de dilluns a divendres

ART I CIUTAT

Us convidem a participar en el tercer itinerari d’Art i Ciutat.
Ment re passegem, us coment arem les escultures i
l’enjardinament de la canalització.
Dia: dissabte 18 de juny
Hora: 10h
Punt de trobada: passarel·la dels Camps Elisis.

"UN ALTRE EGIPTE"

Les col·leccions coptes del museu del Louvre
Us proposem visitar plegats aquesta exposició al CaixaForum.
Ens la comentaran i en coneixerem els detalls.
Es una exposició dedicada a la civilització que neix a Egipte
a partir de l’època romana i que s’allarga fins a la conquesta
àrab a mitjans del segle III dC.
La mostra repassa els tres períodes històrics dels cristians a
Egipte: el període romà, el bizantí i l’islàmic.
Dia: dimecres 22 de juny
Hora: 18.30 h
Lloc i punt de trobada: CaixaFòrum Av.Blondel, 3

EDUCACIÓ FÍSICA

CURS DE SALSA

Vista l’acceptació que ha tingut el taller de salsa, de cara al
proper curs estem preparant una classe setmanal en el mateix
horari, els dilluns de 18 a 19 h. Apunteu-vos-hi amb temps!

HIGIENE POSTURAL

Per a tothom que estigui interessat en el bon estat físic i la
millora postural estem preparant una sessió teoricopràctica
amb la reconeguda Mercè Mateu. Esteu atents a la nostra web
i al Bull, ja que properament us n’anunciarem la data.

RELAXACIÓ DE CERVICALS

Sessió de relaxació de cervicals oberta a tothom. Cal que
porteu una tovallola de mida lavabo.
Dia: divendres 17 de juny
Hora: de 17.30 a 19 h

BANC DEL TEMPS
Les activitats fixes del Banc del Temps queden suspeses fins
al mes d’octubre. Si teniu alguna demana o oferta per fer-nos,
adreceu-vos a la secretaria del Banc els dimarts del mes de
juny de 18.30 a 19.30 h.

DEMANDES

Des del banc del temps, una sòcia sol·licita algú que li pugui
ensenyar com funciona una màquina de cosir de sobretaula
Jocca Professional.

BIBLIOTECA

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca

- La innocent, d’Isabel-Clara Simó (Columna)
- Embrió humà ultracongelat núm. F-77, de Rosa Fabregat
(Pòrtic)
- El segle de la llum, de Pep Coll (Empúries)

MÚSICA

AUDICIÓ ALUMNES DE
L'AULA DE MÚSICA:
AUDITORI ENRIC GRANADOS

Com en cursos anteriors, volem celebrar la cloenda del curs
2010/11 dels alumnes de l’Aula de Música de l’Ateneu. Us
convidem a l’audició d’algunes de les peces treballades aquests
darrers mesos i a apreciar els seus avenços.
Lloc: sala 2.
Data: dimarts 14 de juny.
Hora: 18 h
Entrada lliure!

CORAL XIROIA
Concert de fi de curs

Un any més, us convidem a celebrar la fi del curs amb
l’actuació de la Xiroia.
Dia: dissabte 11 de juny
Hora: 19.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic de Balàfia.
Tots hi esteu convidats. Us hi esperem! Segur que ens ho
passarem bé. Entrada lliure!

TROBADA DE CORALS A
VALLFOGONA DE BALAGUER
Us convidem a aquesta actuació del proper dissabte 18 de
juny a les 20 hores on també hi participarem la coral Xiroia.
Tothom hi és convidat!

AULA DE MÚSICA 2011-2012
PREINSCRIPCIÓ

Les persones interessades en qualsevol de les disciplines de
l’oferta musical a l’Ateneu, cal que formalitzeu la preinscripció
a la Secretaria de l’Ateneu. Això s’aplica tant als alumnes que
vulgueu continuar com a les noves incorporacions.
Dates: de l’1 al 22 de juny
Horari: de les 17 a les 21 h
Inici dels cursos: octubre
Matèries:
Llenguatge musical
 Sensibilització, iniciació, ingrés, primer, segon, tercer,
quart A i quart B.
Solfeig per a adults
Instruments
 violí, viola, violoncel, piano, guitarra (clàssica i elèctrica),
flauta travessera, clarinet, saxofon, cant (per a joves i
adults), tècnica vocal, bateria.
Conjunt coral i conjunt instrumental.

DANSA
Aquesta secció segueix tradicionalment el calendari escolar
per dur a terme l’activitat de les ballades setmanals. Per aquest
motiu, el dimecres 22 de juny serà el darrer dia d’aquest curs

EXCURSIONISME

ROMÀNIC DE PALÈNCIA
Del 29 de setembre al 2 d'octubre

Ja us podeu apuntar a aquesta sortida. Per a més informació,
visiteu la web d’Excursionisme o la Secretaria de l’Ateneu.
RESERVA DE PLACES:
- Per CE (excursionisme@ateneulleida.cat) del 6 al 13 de juny
- Per telèfon (973 24 71 72) el dimarts 14 de juny de 10
a 12 i les tardes successives
VENDA DE TIQUETS: 26 i 27 de juliol, dimarts i dimecres,
de 19.30 a 21.00. També és podrà fer un ingrés al compte
corrent.

CROÀCIA. Juliol

CURS DE DEFENSA
I SEGURETAT
El curs vinent, l’Ateneu tornarà a oferir el curs de defensa
personal DECONSE, una modalitat d’arts marcials senzilla i
fàcil d’aprendre, que pot practicar tothom i que es basa en tres
principis bàsics: la prevenció, la seguretat i la defensa
personal com a últim recurs. Us animem a participar-hi!
Horari del curs: els divendres, de 20.30 a 22 h
Inici del curs: 7 d’octubre
Més informació i inscripcions, a Secretaria

CURS DE MÀGIA
Us avancem informació d’aquest curs, que s’iniciarà el
proper 5 d’octubre: seran vuit sessions de dues hores, amb
gala final dels participants el 2 de desembre. Impartit per
Jordi Cumelles i Miquel Vives, Centenarius. Adreçat a majors
de 12 anys; màxim 15 assistents. Per a inscripcions i més
informació, dirigiu-vos a Secretaria.

Tots els que hi esteu apuntats rebreu la informació que us
falta de forma personalitzada.

TEATRE

CABARET

El proper divendres 1 de juliol, els participants en el curs de
teatre oferiran una mostra del treball que han fet durant les
darreres setmanes i que han volgut presentar-nos amb aquest
nom (no espereu per tant el musical Cabaret)
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Secretaria.

Butlletí informatiu núm. 6 l'Ateneu 2011

2010/2011. Us avancem que reprendrem l’activitat el dimecres
14 de setembre. Al Bull bull del setembre confirmarem i
ampliarem la informació.

US DESITGEM
UN BON ESTIU!

VARIS

TEATRE DE L'OPRIMIT
Amb la col·laboració del programa «Quedem?» d’Òmnium, us
oferim una experiència teatral participativa sobre Teatre de
l’Oprimit amb Jaume Belló de La Comunicativa CTO, una
oportunitat per a que cadascun de nosaltres experimenti com
s’utilitza el teatre per intervenir i participar en la resolució
de conflictes. Participar-hi és gratuït, només cal trucar a
Òmnium al 973272584 o enviar un correu electrònic al
quedemlleida@omnium.cat
Divendres, 10 de juny a les 19 h a la Sala Nausica de l’Ateneu.
Les places són limitades.

CANTADORS DE PONENT
El divendres 17 de juny 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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