
Fora de sèrie
La música de la petita pantalla
LleidArt Ensemble, músics
Pau Ricart Bono, actor

Dissabte, 30 març 2019, 19 h   
Auditori Municipal Enric Granados

Preu entrada: 13 € · Reduïda: 11 €  
Estudiants de música: 7 €



Una família de músics davant de 
la tele al menjador de casa i un 
comandament a distància en mans d’un 
nen que no para de fer zàping formen 
aquest espectacle. A partir de la seva 
tria de canals el públic reviu diferents 
sèries televisives com Bola de Drac, 
Arale, Joc de Trons, Els Simpson, Lady 
Bug, Peppa Pig, i fins i tot produccions 
catalanes com Merlí, El cor de la ciutat 
o Nissaga de poder entre moltes 
altres. En definitiva, un recorregut 
pels temes musicals més sonats de 
la petita pantalla des dels anys 80 
fins l’actualitat.

LleidArt Ensemble és una agrupació 
de joves músics que han compartit 
estudis i experiències musicals 
al llarg dels últims anys. Els seus 
músics s’han format majoritàriament 
a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) i posteriorment 
han ampliat els seus estudis en 
diverses escoles i conservatoris 
superiors d’alt prestigi europeu.

Organitzen:

Ramon Molins, direcció escènica
Jordi Nus, direcció musical
Marta Castelló i Ariadna 
Gabarrell, direcció artística
L’Intèrpret Produccions, 
producció tècnica

Músics:
Christian Torres, violí
Ariadna Gabarrell, violí
Núria Garcia, viola
Xavier Roig, violoncel
Roger Azcona, contrabaix
Neus Puig, flauta
Mateu Ferré, clarinet
Marta Castelló, piano
Ignasi Corella, percussió

Comparteix la teva experiència del 
concert a Twitter i Facebook amb 
l’etiqueta #foradeserie 

Trobaràs més informació sobre nosaltres 
a www.lleidartensemble.cat

TAQUILLA DE L’AUDITORI
de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius 2 hores abans 
del concert
24h: www.auditorienricgranados.cat

AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS 

Plaça de Josep Prenafeta, s/n  
25004 - Lleida  
t. 973 700 639 

 

@latemporada_lleida

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS
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El cicle de familiars compta amb la col·laboració de:


