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Museu de l’Automoció de Lleida

Roda Roda
Museu de l’Automoció de Lleida
Santa Cecília, 22
25001 Lleida
Tel. 973 212 635
www.museudelautomociodelleida.cat

La peça del trimestre
Dodge 3700 GT
Vehicle exposat temporalment al
museu, de 1975 i de fabricació
espanyola, que complementa la
col·lecció permanent del museu,
formada per vehicles històrics i
clàssics, miniatures i altres peces
antigues de l’automoció.
A les 21.00 h

Visita guiada
Es realitzarà una visita comentada
adreçada al públic general a la
col·lecció permanent.
Portes obertes fins a les 24.00 h
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Dissabte, 16 de maig de 2015,
de les 20.00 h a les 24.00 h
Activitats gratuïtes
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Museu d’Art
Jaume Morera
Museu d'Art Jaume Morera
Av. Blondel, 40 (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel. 973 700 419
www.paeria.cat/mmorera

Centre d’Art la Panera
Exposicions:
9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol

Exposicions:
Joaquín Ureña.
El taller expandit

Transició democràtica a Lleida.
Epíleg: Fernando Sánchez Castillo

Art i viatge.
Col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera
Nit de lluna.
Leandre Cristòfol
De les 20.00 h a les 22.00 h

Centre d’Art la Panera
Pl. de la Panera, 2
25002 Lleida
Tel. 973 262 185
www.lapanera.cat

Otra Cosa. La Gran.
Centre de Documentació
miniÍndex. Espai miniPanera

Museu de l’Aigua
Museu de l’Aigua
Tel. 973 211 992
www.museudelaiguadelleida.cat
Campament de La Canadiense
Av. de Miquel Batllori, 52
25001 (la Bordeta) Lleida
Dipòsit del Pla de l’Aigua
C. Múrcia, 10 (pl. del Dipòsit)
25002 Lleida

Visites comentades
Es realitzaran visites comentades
adreçades al públic general a les
exposicions en curs.

A les 20.00 h, 21.00 h i 22.00 h

La Panera romandrà oberta fins a les 23.30 h

De les 20.00 h a les 24.00 h

Dipòsit obert
Portes obertes per visitar lliurement
el Dipòsit del Pla de l’Aigua
De les 20.00 h a les 24.00 h

El museu romandrà obert fins a les 24.00 h

CaixaForum Lleida
CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 270 788
www.laCaixa.es/ObraSocial

A les 18.00 h

Visita-taller De la màgia al cinema +5
A les 19.00 h i 22.00 h

Visites comentades a l’exposició
per al públic general
De les 20.00 h a les 22.00 h

Projecció en loop
Vídeos presentats en el concurs
www.participamelies.com
a la pantalla de cinema de l’auditori de
CaixaForum Lleida.
Horari especial de visita de l’exposició
fins a les 24.00 h

El noi del sucre. Basat en la vida
quotidiana dels treballadors de La
Canadiense i les seves famílies,
ambientat en la construcció del canal
de Seròs i els esdeveniments històrics
de la vaga de 1919. Els personatges
ens explicaran les seves vivències.

Paral·lelament, portes obertes
al Campament de La Canadiense.

Visites comentades a les exposicions
adreçades al públic en general.
Les visites finalitzaran amb un tast de vi.

Exposició
Georges Méliès
La màgia del cinema
L’exposició repassa la diversitat de l’obra
de Georges Méliès i el valor que ha tingut
en l’evolució de la història del cinema.

A les 20.00 h i 21.00 h

A càrrec dels alumnes del taller de creativitat
de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
Direcció: Jaume Belló.

A les 20.00 h i 22.00 h

Trobada amb Joaquín Ureña.
L’artista lleidatà pintarà en viu i comentarà
amb els visitants els secrets de la seva
tècnica.

Espectacle teatral
Campament de La Canadiense

Fundació Sorigué

Fundació Sorigué
Alcalde Pujol, 2 bis
25006 Lleida
Tel. 973 282 080
www.fundacionsorigue.com

Visita guiada i espectacle teatral
La Fundació Sorigué convida a descobrir
una selecció d'obres de la seva col·lecció
a través d'una visita guiada que
finalitzarà amb la representació d'Ojos
entre tulipanes. Una obra d'intriga
que gira al voltant de la misteriosa
desaparició d'un reconegut artista.
La seva última voluntat és el pretext que
ens apropa al seu particular ideal artístic
contemporani.
Text: Joaquín García Albero
Intèrprets: Grup Teatre Persistent
Direcció: Daniel Gil Álvarez
La visita guiada s’iniciarà a les 21.00 h
L’espectacle tindrà lloc a les 22.00 h
Les places són limitades. Cal fer reserva prèvia
al telèfon +34 600 600 003 o al correu
electrònic info@fundaciosorigue.com
Horari de la Fundació Sorigué de 20.00 h
a 24.00 h

Museu de Lleida
Museu de Lleida:
diocesà i comarcal
Sant Crist, 1
25002 Lleida
Tel. 973 283 075
www.museudelleida.cat

A les 21.00 h

Desfilada de moda
El Museu de Lleida presenta una
desfilada de moda, en què es veuran
vestits inspirats en els de la col·lecció
d’indumentària de Victòria Antó,
alguns dels quals es poden visitar a
l’exposició El fil invisible: dones que
cusen.
Els vestits han estat confeccionats per
alumnes del Cicle Formatiu de Confecció i
Moda de l’INS Guindàvols.
La desfilada anirà a càrrec de MSM Models.

Portes obertes
El museu romandrà obert fins a les 24.00 h

