ANNEX

NOVEMBRE 2009
MÚSICA

AULA DE MÚSICA 2009-2010

Encara us podeu matricular en algunes de les
matèries. Informeu-vos a la secretaria.

NOVETAT

Classes de bateria i trompeta.
Informació i inscripcions a la Secretaria.

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2009-2010

Primer Cicle

Us avancem els dos primers concerts que es faran
durant el mes d'octubre.
Octubre, 31:

La música de J. S. Bach
Recital de llaüt
Rafael Bonavita, llaüt barroc

Novembre, 14:

Francesc Tàrrega,
el renaixement de la guitarra
Recital de guitarra
Sergi Vicente, guitarra

Novembre, 28:

Integral de les sonates per a
violí i piano de Beethoven
(Primer concert)
Heriberto Fonseca, violí
Olga Kharitónina, piano

Horari: 20 h. Lloc: sala Nausica.
ENTRADA GRATUÏTA!

INFORMACIÓ
GENERAL
JAZZ TARDOR 2009
Del 6 al 29 de novembre
Un cop més, els socis i les sòcies de l’Ateneu
podreu gaudir dels preus d’entrada reduïda dels
concerts de la setzena edició del festival Jazz
Tardor. Utilitzeu el carnet de soci en el moment de
l’adquisició als punts de venda anticipada o a la
taquilla els dies del concert.
Els concerts es faran a l’auditori Enric Granados,
al Cafè del Teatre de l’Escorxador, al Pub Antares
i als municipis de Balaguer i Alpicat.
Per a més informació: Telèfon 973 222 027
www.quadrantcorner.com/jazztardor

Festival
HUMORIS MOLLERUSSA

Mollerussa 20, 21 i 22 de novembre
L’organització d’aquest festival ens convida als
espectacles que es realitzaran els propers 20, 21
i 22 de novembre al Teatre l’Amistat a Mollerussa.
Un cap de setmana de titelles, circ, monòlegs,
pallassos, teatre i sobretot molt humor!
Els socis i sòcies de l’Ateneu podreu gaudir d’un
20% de descompte en tots els actes de pagament
(només us heu d’identificar amb el carnet de soci/
sòcia).
Per a més informació consulteu la w eb
www.mollerussa.cat o passeu a recollir per l’Ateneu
el tríptic informatiu del festival a partir del 10 de
novembre.

