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EXPOSICIONS

MÚSICA

TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS

ARTS ESCÈNIQUES

JO SÓC INSUBMISA

POL CARDONA & THE
TRUE SPARKS

ON VAS, MOBY DICK?

ISHTAR

Diumenge 23 de gener, 12 h
4,5 €

Divendres 28 de gener, 20 h
5,5 €

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Centre de Titelles de Lleida
Adaptació lliure del clàssic d’Herman Melville, escenificat per a
públic familiar, on els titelles de
taula, la projecció d’animacions i
les cançons ens endinsaran en la
història d’una gran balena blanca,
Moby Dick. A en Tim li agrada molt
veure el mar. Per això, sempre que
pot, visita la seva àvia al seu poble
de pescadors. Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que
li explicarà la història de la Moby
Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les
aventures de la gran balena blanca
per lliurarse dels arpons del capità Ahab i seguir nedant lliure pels
7 mars.

A càrrec de la cia. Les Candidates
Dues dones en un descampat esperen l’autobús després d’haver acabat el torn nocturn a un gran hospital. Mentre esperen parlen del fet
de no encaixar, la seves soledats i
també l’impacte de la nit passada a
urgències atenent moltes persones
supervivents d’una catàstrofe a la
ciutat.

Del 13 de gener al 26 de febrer
Inauguració: dijous 13 de gener, 19 h
Mostra pòstuma de l’obra de la Pili
Arroyo, dona feminista i Lluitadora que va viure a la Barcelona dels
90 i que va tenir una vida plena de
llums i també grans ombres. Homenatge a la seva vida i expressió artística en el 50 aniversari del
seu naixement, i quan també fa
20 anys de la seva desaparició.
EXPOSICIÓ DINS EL CICLE ‘MÉS QUE MUSES, 10è CICLE
DE DONES CREADORES’

Dissabte 15 de gener, 20 h
5,5 €
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Presentat a tres veus i guitarra, el
trio flueix amb exquisitat vocal a
través de diferents paisatges del
blues i el soul, creant un ambient
càlid i tranquil però amb una càrrega emocional indiscutible per a
l’oient que vol endinsar-se a la seva
música.
DINS EL CICLE ‘CALIU, CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2022’

LOS COVERS MUTANTES
Dijous 20 de gener, 20 h
Bar del Centre Cultural La Farinera
Nou projecte de Aleko Lem i Marc
Caballero en el que interpreten
exclusivament cançons alienes;
clàssics de tots els temps als
quals ells diuen versions mutants.

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

