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TRUKUPAM
Percussió a Tot Ritme!

“Veniu i coneixereu 3 espècimens 
extraterrestres que es comuniquen 
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! Els 

voleu ajudar?”
Intèrprets:

Ignasi Corella,
Xavi León i 
Xavi Gómez

19
FEBRER

14
FEBRER

CONTES EN CLAU DE SOL
Petits a Tot Ritme!

“Coneixeu la rateta que llegia a l’escale-
ta, la cosa que fa més mal del món, un 
peix més espavilat que els taurons i una 
història d'amor per adobar? Sabeu que 
tenen en comú? Doncs la clau de tots 
aquests contes és la seva banda 
sonora. No us perdeu aquesta sessió de 
contacontes musicats que hem 
preparat, especialment, per als més 

petits de la casa.”
Intèrprets:

Meritxell Morera, contacontes;
Simón Fernández, flauta i
Pancho Marrodán, piano

26
FEBRER

LA MÀGIA DE
LES DANSES CELTES
Ensemble a Tot Ritme!

“Un viatge per variades i animades 
danses de caràcter oriental, de 
procedència celta i música original 
que ens transportaran a temps 
remots, escenaris màgics, boscos 
encantats i paisatges sonors per 
explorar. Un programa per deixar 
volar la imaginació de la mà de les 
explicacions del mateix compositor, 

el lleidatà Josep Antoni Chic.”
Intèrprets:

Ensemble XXI.
Josep Antoni Chic, director.

Jorge Jiménez, flauta; Elena Bosch, 
clarinet; Arancha Montoya i Jordi Casals, 
violins; Ricard Chic, viola; Cristina Civera, 
violoncel; Elena Bosque, contrabaix; Ana 
Cambra i Josep Antoni Chic, guitarres; 

David Riosalido, percussió.

5
MARÇ

PEER GYNT,
SUITE PER A PIANO

A QUATRE MANS
Piano a Tot Ritme!

“Segur que tots heu escoltat algun 
cop les melodies de Peer Gynt en 
algun concert o fins i tot a la televisió, 
però ben segur que mai les heu 
escoltat interpretades a quatre mans 
en un piano i, alhora, representades 
teatralment. Tindreu l’oportunitat de 
gaudir de la unió de dos arts per a un 
fi comú. Teatre i música es posen a la 
vostra disposició per apropar-vos a 
aquesta popular suite del genial 

compositor noruec Edward Grieg.”
Intèrprets:

Piano: Oksana Shymanska i Vivian Sánchez 
Actors: Manel Romeu i Sílvia Giménez

12
MARÇ

ROCK&POP,
UNA HISTÈRIA D’HISTÒRIA

Rock a Tot Ritme!
“Tot i que mai descobrirem si Elvis 
encara viu, el que sí que us podem 
garantir és que venint a aquest concert 
gaudireu com mai i creureu haver-lo 
vist. Escoltareu una histèrica història 
del rock i del pop. Aquests estils 
musicals, que tant han influenciat el 
panorama mundial de les darreres 
dècades, posaran a prova la vostra 

memòria. Us hi atreviu?”
Intèrprets:

David Espina, veu i guitarra; Estela Cabrera, 
veus; Enric Navarra, guitarra elèctrica; 
Pancho Marrodán, teclats i piano; Jaume 
Olivé, baix elèctric; Ignasi Corella, bateria.

19
MARÇ

MÚSICA.cat
Cambra a Tot Ritme!

“Segur que mai no us han contat una 
història de Catalunya de manera tan 
interessant. Des dels orígens fins als 
nostres dies, us explicarem la nostra 
història amb reflexions musicals que 
ens situaran en cada moment i època. 
Un recorregut que ens enriquirà i ens 
transportarà als diferents estils 
musicals què tingueren lloc a 

Catalunya.”
Intèrprets:

Núria Casado, narradora; Joan Carles 
Pérez, violí; Núria Pasqual, violí; Ivan 
Pérez, violí; Juan Ignacio López, violoncel i 

Oksana Shymanska, piano.

26
MARÇ

CONCERT PRESENTACIÓ DEL DISC
GRANADOS. ALFONS ENJUANES TRIO

Dimarts, 14 de febrer a les 19.30 h. AUDITORI ENRIC GRANADOS. Sala 1
Venda d’entrades: Taquilla Auditori i L’Intèrpret.

“El prestigiós guitarrista lleidatà Alfons Enjuanes ens ofereix, amb el seu trio, una 
original visió de la música de Granados sota el prisma del jazz. Aquesta iniciativa de 
L’Intèrpret, dins els actes de celebració del 20è aniversari de l’entitat, és l’aportació de 
l’escola a la celebració de l’Any Granados. Ha consistit a enregistrar un CD als estudis 
de L’Intèrpret i a publicar-lo, posteriorment, sota el segell de L’Intèrpret Records.

El resultat de tot plegat és el concert que us presentem.”
Intèrprets:

Alfons Enjuanes, guitarra, Horacio Fumero, contrabaix i Esteve Pi, bateria
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