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dilluns, 19 d’octubre de 2020

Projecció: El bueno, el feo y el malo

Cicle Enio Morricone: notes, de la Filmoteca Terres de Lleida
Cine-ull

Projecció de:  (Sergio Leone, 1966, Itàlia, França i Alemanya. VOSE) dins el Cicle El bueno, el feo y el malo
, de la .Enio Morricone: notes Filmoteca Terres de Lleida Cine-ull

Durant el transcurs de la guerra de Secessió, a mitjan del segle XIX, tres caçadors de recompenses busquen un
tresor que cap d'ells no pot trobar sense l'ajuda dels altres dos. D'aquesta manera, decideixen col·laborar i
emprenen un viatge per aconseguir el botí. 

Rodat a Almeria, és un dels spaghetti western més cèlebres i que té una de les bandes sonores més mítiques
de la història del cinema.

 

Projeccions i venda d’entrades
 
CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
Tel. 973 27 07 88
https://caixaforum.es/ca/lleida [ https://caixaforum.es/ca/lleida ]
 
Entrades disponibles a CaixaForum en horari d’atenció al públic.
 
Entrada general: 6 €
Entrada reduïda  € (carnet UdL i escola ECCIT, carnet jove, aturats, jubilats, clients de CaixaBank i carnet de3
biblioteca pública).
 
Un cop començada la sessió no es permetrà l’accés a la sala ni es retornarà el preu de l’entrada.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
CaixaForum Lleida / Av. Blondel, 3

Web:
Programa de la Filmoteca Terres de Lleida / Setembre-Novembre 2020 [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/filmoteca_2020-2021.pdf ]

Inici:
 |  19 d’octubre de 2020 19:00
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Per a la seguretat de tots, en les sessions es procedirà estrictament amb les mesures sanitàries de protecció
contra la Covid-19. Pots consultar la normativa de l'equipament aquí: https://caixaforum.es/ca/lleida/visitanos [ 
https://caixaforum.es/ca/lleida/visitanos ]
 
 

:  J o r d i  L a r i o sC o o r d i n a c i ó
: Antonio RomeroProgramació

Filmoteca / Cine-ull es reserva el dret de modificar aquest programa.
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