Agenda

DESEMBRE 2015
GENER 2016
Dijous 3, a les 18,15 h

Trobada dels lectors de la
Biblioteca amb l’escriptor
Francesc Pané

Fins al 10 de gener de 2016

Temps del Romànic.
Art, vida i consciència

LITERATURA

EXPOSICIÓ

Comentari del seu últim llibre, “Cristall de roca”, i breu
visita als escacs d’Àger. La sessió serà conduïda per
Montse Sanjuan, coordinadora del grup de lectura de
novel·la negra.

La mostra ens presenta l’art, la societat
i la cultura de Catalunya ara fa mil anys
amb una aproximació interdisciplinària.

Lloc: Museu de Lleida
Places limitades. Inscripcions: bplleida.cultura@gencat.cat
Organitza: Museu de Lleida i Biblioteca Pública de Lleida
Col·labora: Pagès Editors

Organitza: Museu de Lleida, Obra Social “la Caixa” i
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Lloc: sala d’exposicions temporals

Diumenge 13 , a les 12,00 h

Rock solidari
MARATÓ TV3

Activitat solidària amb La Marató de TV3 que consistirà
en la venda pública de les fotografies de Francesc
Fàbregas exposades a la mostra Apòstols del rock.
Lloc: Museu de Lleida

Dijous 17, a les 19,00 h

Fins al 10 de gener de 2016

Una obra recuperada:
l’arqueta-reliquiari de la
Santa Sandàlia de Bellpuig
de les Avellanes

Apòstols del rock

CONFERÈNCIA

A càrrec d’Alberto Velasco, conservador del Museu de
Lleida, que parlarà de l’arqueta amatòria presentada
el passat mes de novembre, dipositada al museu per la
Generalitat de Catalunya.
Lloc: Museu de Lleida

Dimarts 22 / Dimecres 23, de 10 a 13 h

Temps de Nadal, temps
del Romànic
TALLER INFANTIL

Aprofitant la mostra Temps del Romànic, utilitzarem
una de les tècniques pictòriques d’aquella època,
la pintura sobre taula, per fer una obra d’art que ens
podrem endur a casa.
Lloc: Museu de Lleida
Preu: 8€
Places limitades. Inscripcions: 973 28 30 75
Recomanat per a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys

museudelleida.cat

EXPOSICIÓ

Mostra de fotografies de Francesc
Fàbregas, inclosa en l’exposició genèrica
99% Francesc Fàbregas. Fotografies, impulsada per l’Espai Cultura i formada per
cinc mostres que es poden visitar a l’Arxiu
Històric de Lleida, els Serveis Territorials
de Cultura a Lleida, la Biblioteca Pública,
el Rectorat de la Universitat de Lleida i el
Museu de Lleida.
Lloc: sales del museu
Organitza: Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Institut d’Estudis Ilerdencs, Museu de
Lleida, Universitat de Lleida

