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Diumenge, 24 de febrer de 2019, 19:00 h



Banda Municipal de Lleida
Des dels seus inicis- amb el suport de La 
Paeria-, l’objectiu fonamental de la Banda 
Municipal de Lleida (BML) ha estat la 
formació dels seus membres i la difusió de la 
música, tot recuperant l’obra bandística dels 
nostres avantpassats.

Amb la voluntat ferma d’esdevenir una 
formació estable i de qualitat, la BML ha 
participat en el Fòrum de les Cultures 
de Barcelona, el Certamen Internacional 
de Bandes de Música de València i en 
els festivals internacionals de música de 
Schladming (Àustria), Vents d’Oc (França) i 
Joves Músics (Portugal).

Sabedora de la importància de les relacions 
humanes, la Banda Municipal de Música de 
Lleida ha promogut intercanvis socioculturals 
amb l’Orchestre d’Harmonie de Foix, la Banda 
Municipal de Monzón, la Banda d’Almoradí 
d’Alacant, la Banda Municipal de Fraga, La 
Lira d’Amposta i la Banda Primitiva de Xàtiva.

La consolidació de la BML ha arribat amb les 
propostes diversificades dels seus programes 
de concert, les audicions a escolars, 

l’atansament a la ciutat en el vessant més 
popular i, el suport a projectes solidaris 
com ara amb la Creu Roja, Mans Unides, 
Associació Contra el Càncer, Down Lleida, 
Solidarium i Aremi.

Les coproduccions amb directors convidats, 
cantaires, solistes, companyies de dansa, 
teatre i, amb altres disciplines artístiques 
sempre han reflectit un treball amb il·lusió 
desbordant que el públic ha agraït amb 
escreix.

La BML, membre de la World Association 
Symphonic Bands, ha participat en els 
concursos internacionals de bandes 
simfòniques   de Kerkrade (Holanda) i 
d’Interlaken (Suïssa) on va rebre el diploma de 
bronze. Aquesta projecció internacional ha fet 
possible que en els darrers anys, la formació 
hagi estat convidada als festivals de música 
de Salònica (Grècia), Florència (Itàlia), el Youth 
Band d’Aberdeen (Escòcia), International 
Music de Genova (Itàlia), Art Festival a Praga 
(República txeca), The Provençal Festival 
(França) i, aquest estiu, també al County-
Wandering a Hongria.

1a part

Bienvenidos     Miguel Ríos

Memòries d’Àfrica    John Barry

El Fantasma de l’Òpera   Andrew Lloyd Webber

Bohemian Rhapsody,We will Rock You,... Queen   

     

2a part

Caravan     Duke Ellington

The logical song, It’s Raining Again,...  Supertramp

Thriller, Eye of the tiger, Flashdance   arranj. Paul Murtha

Hoy no me puedo levantar, Maquillaje,… José Luis i Nacho Cano

It’s not inusual     Tom Jones

Selecció imatges: Eva Ayza
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Dissabte, 6 de juliol 2019 - 18:00 h.
Concurs Internacional de Bandes de Música de Lleida
Fem Banda
Entrada gratuïta

PROPERS CONCERTS:

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS

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 

www.auditorienricgranados.cat latemporadalleida.cat
@latemporada_lleida

Organitzen:


