
TEMPORADA 2018-2019

Ajuntament de Tremp

dimarts 2 d’abril
La forza del destino
19.45h (durada: 4h 15min)

dimarts 30 d’abril
Fausto
19.45h (durada: 3h 45min)

dijous 16 de maig
Mix Ballet
20.15H (durada: 3h 15min)

dijous 7 de març
Josep CarreraS (Andrea 
Chénier)

20H (durada: 2h 7min)

dijous 30 de maig
Plácido Domingo (ernani)

20H (durada: 2h 17min)

dimarts 11 de juny
Romeo y Julieta
20.15H (durada: 3h 15min)



Presentació

Preus

Us presentem la programació d’òpera i ballet en directe per a la propera 
temporada. Gaudirem de clàssics de l’òpera com “La Traviatta” o “Las 
Valquirias”, també ballet com “Don Quijote” o “Romeo y Julieta” sempre des de 
la Royal Opera House de Londres.

També us oferirem alguns diferits especials com les interpretacions d’òpera de 
Luciano Pavarotti, o el nostrat Josep Carreras. Esperem que us agradi l’oferta 
que us hem preparat i que vingueu fidels a la cita mensual amb la Lira. Com 
cada any, als entreactes hi haurà servei d’entrepans i begudes. 

Preu entrada a taquilla: 16 euros

Preu entrada anticipada: 13 euros

Abonament de tres espectacles: 36 euros 
1) L’abonament és per temporada 2018-2019 
2) Només es pot marcar una casella per espectacle (només una persona)

Venda d’entrades a partir del 15 d’octubre. Es poden comprar les entrades a 
l’oficina de cultura de l’Ajuntament de Tremp o per Internet a l’adreça  
www.tincticket.com

Els abonaments es poden adquirir a l’oficina de cultura de l’ajuntament de Tremp 
o a la mateixa taquilla de La Lira. Les entrades anticipades es vendran fins el 
mateix dia de l’espectacle a les 14h.

ballet llegendes òpera

diumenge 28 d’octubre
Las Valquirias
18h (durada: 4h 50min)

dimarts 13 de novembre
La Bayadère
20.15H (durada: 3h 5min)

dimarts 22 de gener
La dama de picas
19.45h (durada: 3h 30min)

dimecres 30 de gener
La Traviata
19.45h (durada: 3h 35min)

dimarts 19 de febrer
Don Quijote
20.15H (durada: 2h 45min)

dijous 8 de novembre
Luciano Pavarotti (Aida)

20H (durada: 2h 36min)

Programació:


