
08/08/2020

23/07/2020

01/08/2020

breach

Espectacle de circ i música a càrrec de Som Noise. 
Reflexió l’abús i la violència masclista a partir de l’ambigüi-
tat entre erotisme i violència, sumissió i empoderament
Hora: 19.30 h

Concert dels Amics de la Música i les Arts 
escèniques de la Catalunya Central interpre-
tant les cançons folklòriques de diferents 
nacions europees arranjades per Beethoven.
Hora: 20 h
Venda d’entrades www.femap.cat

bEETHOVEN, EL CANT DELS POBLES

CAPELLA CRACOVIENSIS

Concert del cor de cambra i orquestra polonès 
Capella Cracoviensis
Hora: 20 h
Venda d’entrades www.femap.cat

La cia som noise, en residència a la lira,  estrenaRÀ  aquest espectacle per primera 
vegada AL PÚBLIC EN GENERAL.



14/03/2020 29/05/2020

13/06/2020

11/04/2020

25/04/2020

ataraxia

Espectacle de dansa i circ aeri a càrrec de la companyia 
Ntelades del Pallars Sobirà. Històries de dones interpre
tades per dones.
Hora: 19.30 h
Preu: 8 euros

ELOGIANT CHARLES CHAPLIN

Espectacle de música en directe i cinema 
mut projectant els clàssics del mític 
Charlot a càrrec del violoncelista Edmon 
Bosch i la pianista Montserrat Talló.
Hora: 19.30 h
Preu: 8 euros

UN DIA QUALSEVOL 

Obra de teatre a càrrec de la companyia Les Antonietes Teatre. Comèdia entorn 
la vida en un geriàtric... “La vida és massa curta per viure només cent anys”.
Hora: 22 h
Preu: 12 euros anticipada i 16 euros a taquilla

QUÈ BÈSTIA! DE TORTELL POLTRONA

Situacions absurdes i gags que ens fan petar de riure. 
Una fórmula clàssica que fa justícia amb un ofici molt 
complicat: fer riure en els temps que corren.
Hora: 19.30 h
Preu: 10 euros anticipada i 12 euros a taquilla

LECTURA DRAMATITZADA: 2 TAÜTS NEGRES I 2 DE BLANCS

Lectura dramatitzada dirigida per Eduard Muntada de la 
cèlebre novel·la de l’autor pallarès Pep Coll, interpretada per 
actrius i actors amateurs de la comarca. 
Hora: 19.30 h
Preu: 8 euros

        venda d’entrades:   www.tincticket.com o a les oficines de l’Ajuntament de Tremp                                                                                MÉS INFO:  www.tremp.cat/lalira                                                                                                                                    
                                     


