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dilluns, 28 de desembre de 2020

Projecció: La dolce vita

Cicle: Fellini 100. Commemoració de l'any Fellini, de la
Filmoteca Terres de Lleida Cine-ull

Projecció de:   (Federico Fellini, 1960, Itàlia. VOSE) dins el Cicle La dolce vita Fellini 100. Commemoració de
, de la .l'any Fellini Filmoteca Terres de Lleida Cine-ull

En una Roma decadent, Marcello Rubini és un periodista a la recerca de celebritats que va voltant per les festes
nocturnes que fa la burgesia. Quan s'assabenta que la Sylvia, una cèlebre actriu de cinema, arriba a Roma, la
començarà a perseguir a les nits amb l'objectiu d'aconseguir una gran notícia. 

La pel·lícula, que mostra algunes de les imatges més icòniques de la filmografia felliniana, va obtenir la Palma
d'Or al Festival de Canes i va ser reconeguda com a millor pel·lícula estrangera pel Cercle de Crítics de Nova
York.

 

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).
 

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/images/imatges-premsa4/fellini100UdLFilmoteca.jpg ]
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Un cop començada la sessió no es permetrà l’accés a la sala ni es retornarà el preu de l’entrada.
 
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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