OCTUBRE 2018
EL + DE

Exposició de Josep Pascual:
“SOTA UN CEL BLAU”
Del 3 al 31 d´octubre
Inauguració dimecres dia 3 a les 20h
_____________________________________________________________________________________________
SALA MARIA VILALTELLA

Exposició de Josep Guinovart i Bertran.
Del 17 d´octubre al 22 de desembre.
Inauguració el 17 d´octubre a les 20h.
Taula rodona: 25 d´octubre a les 20h.
_____________________________________________________________________________________________
ESCOLA DEL CERCLE DE BELLES ARTS (Professor Rafael B. Borlänsa)
Curs 2018-2019. Per a més informació passeu per l'Escola (c/ la Palma,10, 1r) o per la seu del Cercle de Belles Arts
de Lleida (c/ Major, 24, 1r).

ESPAI CREATIU - Escola de dibuix i pintura (Professora: Lupe Ribot)
Curs 2018-2019 taller d’aquarel·la creativa per a adults, tres torns:
- dimarts de 18 a 19:30 h
- dimarts de 19:30 a 21 h
______________________________________________________________________________________________
TALLER D´INICIACIÓ AL SCRAP
Impartit per la Mònica Descamps
Horari: Dimecres de 17h30 a 19
Dimecres de 19h a 20h30

SECCIÓ DE: POETES I RAPSODES
Començarem l´activitat el proper dilluns 1 d´octubre a les 18h.
Els que no esteu al grup ANIMEU-VOS a venir.
______________________________________________________________________________________________
GALERIA PONENT
Exposició col-lectiva permanent.
______________________________________________________________________________________________
FIRA D´ART AL PATI DE LES COMÈDIES
FIRA DE LA TARDOR
29 I 30 de setembre. Durant tot el dia

CORAL ESTEL
Properes cantades:
Dimarts dia 2 d´octubre: Acadèmia Mariana a les 19h. Celebració de la missa per la Verge Blanca.

.
REVISTA ARTS
Tots els socis teniu a la vostra disposició el número 45 de la revista, podeu passar a recollir-la pel Cercle.
_____________________________________________________________________________________________
UDL
La sala d´exposició de la cafeteria del rectorat està a la vostra disposició.
Si voleu exposar, ens ho feu saber per concretar les dates.
______________________________________________________________________________________________
AVIS A TOTS ELS SOCIS
Si teniu alguna exposició i ens ho feu saber, en farem difusió a la circular i a través de les nostres xarxes.

Animen a tots els socis a fer us de la nostra seu on podeu passar a fer qualsevol consulta , xerrar o fer un cafè estem oberts de 6 a 9 del vespre
de dilluns a divendres. Us hi esperem. Demanem a tots els socis que tinguin correu electrònic ens el facin arribar per tal de poder enviar mes
informació del vostre interès.
Carrer Major, 24 - 25007 Lleida - 973243725 - http://cerclebellesartslleida.blogspot.com.es - info@cerclebellesarts.com artsdeponent@artsdeponent.com - divinadrudis@yahoo.es –www.cerclebellesarts.cat

