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ARTESA DE LLEIDA ACULL UN NOU CONCERT DEL CICLE
COBLES A LA FRESCA

20/08/2020
El nou cicle Cobles a la Fresca, configurat per deu concerts de sardanes i música per a cobla,
continua el seu recorregut per la comarca.
El penúltim concert del circuit tindrà lloc al municipi d'Artesa de Lleida dissabte dia 29
d'agosta les 20.30h.El pavelló poliesportiu serà l'escenari escollit per a rebre a la cobla Vents
de Riella que serà l'encarregada de posar música a l'acte

AQUEST CAP DE SETMANA TRES MUNICIPIS SERAN ELS
ESCENARIS DEL CICLE COBLES A LA FRESCA

18/08/2020
El projecte Cobles a la Fresca, impulsat per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià,
continua el seu itinerari per la comarca.

LA PANDÈMIA OBLIGA A SUSPENDRE DEFINITIVAMENT LA 16º
EDICIÓ DEL CICLE SEGRIÀ CORALS

16/08/2020

Com cada any, aquest 2020, des de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià,
conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, estava previst dur-se a terme el cicle
de cant coral Segrià Corals 2020, que enguany havia de celebrar la 16a edició amb 13
concerts.

ALMENAR , PROPERA ESCALA DEL CICLE COBLES A LA FRESCA

11/08/2020
El projecte Cobles a la Fresca, impulsat per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià,
continua el seu itinerari per la comarca.

NOU CONCERT DE "COBLES A LA FRESCA A" ALFÉS

07/08/2020
El nou cicle Cobles a la Fresca continua el seu recorregut per la comarca. El proper concert de

sardanes i música per a cobla tindrà lloc al municipi d'Alfés, divendres dia 7 d'agosta les 20 h.
La plaça de la Bassa serà l'escenari escollit per a rebre a la cobla de Tàrrega que serà
l'encarregada de posar música al concert .
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