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anys, gratuït)
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gratuïta per cada adult 
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“TRUKUPAM”
BENAVENT DE SEGRIÀ
11 d’abril, a les 18.30 h 

Lloc: Sala d’Actes

AITONA
25 d’abril, a les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal

“ESTERRINÀRIUS”
TORRES DE SEGRE

25 d’abril, a les 18.00 h
Lloc: Sala d’Actes

XVIII Cicle

Diumenges

a Tot Ritme
2015

Enguany iniciem una nova etapa i 
ampliem la programació a diferents 
pobles del Segrià: Benavent,
Torres de Segre i Aitona, on 
l’entrada serà lliure

Anem de gira pel Segrià

22 de març de 2015

“CLARINETS AMB K”
Vent a Tot Ritme!

Segur que mai no heu escoltat 
una història de la música 

explicada per un quartet de 
clarinets. Doncs això és el
que ens han preparat al 

“Clarinets amb K”.
Us sentireu protagonistes de 

les diferents músiques que han 
omplert les sales de concerts 

al llarg del temps.

Intèrprets:
“Check in Quartet”

Clarinets: Toni Campos,
Josep Soler, Paco Puertes

i Mateu Ferrer

12 d’abril de 2015

“EL JAZZ DE BOLLING”
Jazz i Mostra de Cinema!

A mig camí entre el jazz i la 
música clàssica, Claude 
Bolling ens regala una 

partitura que tant pot servir de 
banda sonora per a una 

pel·lícula com de concert per a 
una gran ocasió. Deixeu-vos 
impregnar per un agradable 
jazz tot passant una bona 

estona musical.

Intèrprets:
Simón Fernández, flauta

José Luis Ríos, piano
Jaume Olivé, contrabaix
Ignasi Corella, bateria

19 d’abril de 2015

“TRUKUPAM”
Percussió a Tot Ritme!

Veniu i coneixereu
3 espècimens extra-

terrestres que es comuni-
quen mitjançant la 

percussió. Acaben d’aterrar 
a Lleida amb la seva nau 
espacial i van una mica 

perduts. Semblen 
esbojarrats però... bé,

no ho semblen: ho són!
Serà espatarrant!

Intèrprets:
Ignasi Corella, Xavi León

i Xavi Gómez

26 d’abril de 2015

“ESTERRINÀRIUS”
Música tradicional

a Tot Ritme.
No és un concert de 

música tradicional, tampoc 
un concert de jazz i encara 
menys un concert de rock, 

és: Esterrinàrius. Una 
proposta fresca i entenedo-
ra que ens mostrarà música 

tradicional passada pel 
sedàs del compositor 
lleidatà David Esterri.

Intèrprets:
David Esterri, veu i contrabaix
Carles Belda, acordió diatònic 

Oksana Shymanska, piano

15 de març de 2015

“UN MÓN DE
BRESSOLS”

Petits a Tot Ritme!
Obrim el XVIIIè Cicle de 
Diumenges a Tot Ritme 

amb una original proposta 
per als més petits de la 

casa. Farem un viatge per 
diferents països de tot el 
món buscant quina és la 
cançó de bressol més 

bonica que mai s’ha escrit. 
Endevineu quina serà?

Intèrprets:
Tui Higgins, veu

Simón Fernández, flauta
Pancho Marrodán, piano
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