ANNEX

MARÇ 2010
VARIS...

RECUPERACIÓ DEL 25 DE MARÇ ...
L’Ateneu Popular de Ponent juntament amb
l’Associació de Veïns de Grenyana i limítrof, participa en la recuperació del 25 de març amb la
celebració de la Santa Missa cantada per la coral
Schola Cantorum (cant gregorià).
Tindrà lloc el dia 27 de març, a les 18 h, a l’Ermita
de Grenyana.
Hi sou tots convidats!

Divendres dia 12 de març La Foguera ens

torna a convocar els cantadors de Ponent al voltant
d’una taula, al nostre Ateneu Popular, a l’espai de
la cafeteria.
Si vols venir a cantar o tocar, només cal que portis
la veu, l’instrument i alguna cosa per menjar i
compartir.
Recomanem confirmar l’assistència al correu
lagranfoguera@gmail.com o
ateneu@ateneulleida.cat

VISITA A LA LLOTJA PER A
L’ATENEU POPULAR DE PONENT
Dia: dissabte, 20 de març
Hora: 18 h
Si voleu conèixer aquest nou espai a la ciutat
confirmeu la vostra assistència a la secretaria
(973 24 71 72)

INFORMACIÓ GENERAL
CARNET DE SOCI DE L’ATENEU
Us comuniquem algunes novetats en relació amb el
carnet de l’Ateneu. Ara també podeu gaudir de
descomptes quan compreu les entrades de la
programació dels concerts de:
- L’Auditori Enric Granados. A més a més tots els
alumnes de música de l’Ateneu tenen dues entrades
al preu d’una (2 x1)
- IV Festival de Músiques folk. Músiques
Disperses, del 5 al 27 de març (vegeu programació
adjunta)
Us recordem la nostra invitació a freqüentar la
pàgina web de l’Ateneu: www.ateneulleida.cat
Hi podeu trobar totes les activitats i, en cas de
canvis en la programació us n’informarem
puntualment.

2010, L’ANY DEL RIU SEGRE
El Segre, la memòria d’un riu
Inauguració de l’exposició
Dia: 11 de març
Hora: 19 h
Lloc: Museu de l’Aigua
( Av. Miquel Batllori,52 La Bordeta)
www.museudelaiguadelleida.cat
Aquesta exposició es podrà visitar durant tot el
mes de març, de dimarts a diumenge, d’11 a 14 h.

