DESEMBRE 2018

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL CERCLE DE BELLES ARTS
Tindrà lloc el proper dimecres 19 de desembre a les 20h.
MOLT IMPORTANT LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.

TORRONADA DEL CERCLE
En acabar l´assemblea farem la torronada com cada any._

___________
EL + DE

Exposició de fotografia
Oliver Villas
Héctor Clivillé
Marc Castelló Bielsa
Inauguració dimarts 5 de desembre a les 20h.
Presentarà Susana Martínez.
______________________________________________________________________________________
SALA MARIA VILALTELLA

Exposició de Josep Guinovart i Bertran.
Del 17 d´octubre al 22 de desembre.
_____________________________________________________________________________________________
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

EXPOSICIO ALUMNES ESPAI CREATIU DEL CERCLE DE BELLES ART.
Professora: Lupe Ribot.DIssenyadora gràfica
Lloc: Ateneu de Lleida.
Del 4 de desembre al 31 de desembre
Inauguració: Dimarts, 11 de desembre a les 20h.
__________________________________________________

SECCIÓ DE: POETES I RAPSODES
Trobades: Dilluns 3 i 17 de desembre de 18h a 19:30h_
GALERIA PONENT
Josep Maria Batlle, exposarà les seves obres durant tot el mes de desembre
______________________________________________________________________________________________

MOSTRA D´ART INDEPENDENT A LA PLAÇA DE LES COMÈDIES
Del 14 de desembre al 5 de gener.
Horari: de 11h a 20h
El socis interessats en participar, posar-se en contacte amb Rafa Borlänsa. (635408944)-(615108520)
CORAL ESTEL
Properes cantades:
Diumenge dia 2 de desembre a les 18h: “Segona mostra de músiques religioses de Lleida”.
Dissabte dia 8 de desembre: Cantada de la missa a TV2.
Divendres 21 de desembre a les 19h: Inauguració al peu del romeu de l´exposició de diorames pel nostre bisbe
Salvador.
______________________________________________________________________________________________
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.
__________________________________________________________________________________________
IEI
Del 15 de novembre al 10 de desembre exposició a la sala gòtica del IEI del XXXIV premi de pintura 18è
Internacional, recordant a Josep Guillen Català.
___________________________________________________________________________________________
QUARTET POLS I PUA DE TERRES DE PONENT
Dissabte dia 22 de desembre a les 17h: A Caixa fòrum. Concert de Nadal.
Diumenge dia 23 de desembre a les 17h: Als franciscans.Concert de Nadal
_____________________________________________________________________________________________
TEATRE
Els dies 23-26 i 30 de desembre a l´escorxador representació dels “Pastorets” de Lluís Millà (borrego i carquinyoli).
Hora: 18h30.

AVÍS ALS 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.
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