
78

L’entrada a la Sala Cinema i a la Sala Teatre és gratuïta
però està limitada a l’aforament. Les taquilles obren mitja
hora abans de cada espectacle.

FMUAB06 (9/11)
La Festa Major de la UAB compleix 21 edicions. És una bona edat, 21.
En aquells llocs on la majoria no s'assoleix als 18 aquesta passa a ser l'edat
màgica. Lliures d'altres obligacions més enllà de les (poques) que ens
autoimposem, amb 21 anys tenim via lliure per cometre tots els excessos,
inventats o per inventar, sense por que li carreguin el mort a ningú més
que a nosaltres mateixos.

La Festa Major -emblema de l'esperit més díscol i goliardesc de la UAB-
coneix prou bé la desmesura des de joveneta. Són excessos, però, consentits:
creatius, constructius... Una orgia de músiques i sorolls, lírica i farsa,
gastronomia i gastropatia, solidaritat i hedonisme, cultura i contracultura,
resultat de les idees, l'enginy i l'esforç col·laboratiu d'estudiants, associacions,
artistes, treballadors i professors -que també n'hi ha que tenen ganes
de Festa.

"I encara sort que només és un cop l’any" és la frase més escoltada aquests
dies, pobra justificació que oculta el fet que no hi pot haver calma sense
tempesta, carnaval sense quaresma, virtut sense llibertinatge ni estudi sense
gresca. O, en paraules de William Blake, "El camí de l'excés condueix
a la torre del coneixement".

Que gaudiu de la Festa!

Una orgia musical amb Sidonie.
Qui ha vist Sidonie en directe no ho pot oblidar. Sidonie és un dels grups
de rock alternatiu més importants i singulars del nostre país. El millor rock,
soul i funk dels anys 70, més la psicodèlia i el pop dels anys 60, són algunes
de les referències d’un dels directes més potents i esbojarrats de l’escena
musical actual. L'Àxel, el Jesús i el Marc ens tenen completament 'Fascinados'.

Sidonie tocaran a l'Escenari de Lletres (Rambla Nord). Completaran el
programa d'aquest escenari Le Petit Ramon & Les Filles del Pànic i La Troba
Kung-Fú.

Le Petit Ramon admira els Beatles, els Kraftwerk, els Devo, els Sex Pistols,
el Jacques Dutronc i el Sèrge Gainsbourg. Aquesta és la carta (eclèctica)
de presentació de Ramon Faura (ex Azucarillo Kings), és a dir, Le Petit Ramon.

La Troba Kung-Fú arriba a l’Autònoma després de girar per Catalunya, França,
Bèlgica i altres racons d’Europa. Joan Garriga (ex Dusminguet) és l’acordió
i veu d’aquest nou projecte que mescla gèneres com rumba, dub, cúmbia,
sarao i blues.

Cinema a la Plaça: Charlie y la fábrica
de chocolate.
La versió personal, destripada i musical de la novel·la de Roald Dahl i
protagonitzada per Johnny Depp, projectada sobre la pantalla de cinema
a l’aire lliure més gran d’Europa.  Durant la projecció es repartiran obsequis
molt dolços.

Willie Wonka, l'amo de la fàbrica de xocolata més gran del món, premia cinc
nens amb una visita guiada per les seves misterioses instal·lacions. Els
afortunats són la Violet Beauregard (campiona mundial de mastegar xiclet),
la Veruca Salt (estimada filla d'un magnat dels fruits secs), el Mike Teevee
(un nen prodigi), l'Augustus Gloop (un golafre) i el Charlie Buckett (un noi
pobre i ben educat), Durant la visita, una sèrie de desgraciats 'accidents'
donaran a cada nen allò que es mereix.

PROGRAMACIÓ 6/11 A 19/11 DIA A DIA FMUAB06

Dilluns 6

CINEMA
Whisper of the Heart, de Yoshifumi Kondo
Dins el cicle "Studio Ghibli"
Hora: 16 h
Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica
Ho organitza: Nihon Ganbatte! Hanguk Fightin!

Dimarts 7

CINEMA
El padrino 2, de Francis Ford Coppola
Dins el cicle "Imatges del Dret al Cinema"
Hora: 13.30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions

Dimecres 8

CINEMA
Cenizas y diamantes, d’Andrzej Wajda
Dins el cicle "Cinema Polític"
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dilluns 13

MÚSICA
Guarire per il riso
Amb Rosa Tamarit (soprano) i Francesc Cortés (piano)
Obres de G. Puccini i W.A. Mozart
Hora: 13 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Facultat de Filosofia i Lletres

Dilluns 13

CINEMA
The Cat Returns, d’Hiroyuki Morita
Dins el cicle "Studio Ghibli"
Hora: 16 h
Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica
Ho organitza: Nihon Ganbatte! Hanguk Fightin!

Dimarts 14

CINEMA
Praesidenten, de Carl Theodor Dreyer
Dins el cicle "Imatges del Dret al Cinema"
Hora: 13.30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions

Dimecres 15

CINEMA
Historias de la Revolución, de Tomás Gutiérrez-Alea
Dins el cicle "Cinema Polític"
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dijous 16

PREESTRENA DE CINEMA
Banderas de nuestros padres, de Clint Eastwood
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Fins el 17 de novembre

EXPOSICIÓ
Rojo indio
Exposició fotogràfica de Miriam Morales Polar
Lloc: Vestíbul de la sala de Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

Fins el 5 de desembre

EXPOSICIÓ
1 milió de llibres a la UAB
Mostra dels fons documentals de les biblioteques
de la UAB
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB, Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: Servei de Biblioteques i Cultura en Viu

RAMBLA NORD
RAMBLA DE PARADETES
Al llarg de tota la Rambla Nord
12,00 h a 21,00 h

ESCENARI DE LLETRES
Davant la Facultat de Filosofia i Lletres
13,00 h - LE PETIT RAMON & LES FILLES DEL PÀNIC
16,30 h - SIDONIE
19,30 h - LA TROBA KUNG-FÚ

ESCENARI L’AUTÒNOMA ACTUA
Espai entre Ciències de l’Educació i FTI
12,00 h - HIGHTIMES (ska)
13,30 h - TAREAS DE APRENDIZ (hip hop)
15,00 h - HATEACHE (hardcore melòdic)
16,30 h - S. XIII (metal)
18,00 h - TXUSTAS (rock)
19,30 h - STENDHAL (indie pop)

ESCENARI REPÚBLICA DEL RITME
Davant la Facultat de Ciències de l’Educació
12,00 h a 21,00 h - Música punxada per col·lectius
d'estudiants

ACTIVITAT ITINERANT
Al llarg de la Rambla Nord
13,00 h i 18,00 h - ALWAYS DRINKING MARCHING BAND

PLAÇA CÍVICA
ESCENARI ETC
Davant l’Edifici d’Estudiants
11,30 h - COLLA CASTELLERA GANÀPIES DE LA UAB
12,15 h - COR DE LA UAB ('Nocturns' de W.A. Mozart)
12,30 h - QUARK POESIA DE LA UAB (Poetes del Vallès)
15,00 h - AULA DE DANSA DE LA UAB
16,30 h - COMBO DE LA UAB (Peces de funk, blues i jazz)

CINEMA A LA PLAÇA
Davant del restaurant de la Plaça
19,00 h - CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE,
de Tim Burton

ESCENARI DE MÚSICA TRADICIONAL
Davant la Biblioteca de Comunicació
12,00 h - ACTUACIONS DE MÚSICA I DANSA
TRADICIONAL

ESPAI DE RECICLATGE CREATIU
Davant la Biblioteca de Comunicació
De 12,00 h a 15,00 h - JOCS AMB MATERIAL RECICLAT

SALA CINEMA DE LA UAB
Edifici d’Estudiants (ETC)
12,00 h - PREESTRENA: GRBAVICA, DE JASMILA ZBANIC

SALA TEATRE DE LA UAB
Edifici d’Estudiants (ETC)
17,00 h - HOT BURRITO, Cia. Pez en Raya
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Del 6 al 19 de novembre

FMUAB06: GAUDIU DE LA FESTA MAJOR!

UNA ORGIA MUSICAL AMB SIDONIE, LE PETIT RAMON I LA TROBA KUNG-FÚ.

HOT BURRITO: L’ASE QUE TOTS PORTEM A DINS.

CINEMA A LA PLAÇA: CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, DE TIM BURTON.

Estudiar a la UAB té avantatges!

El bo i millor dels grups del campus el tindrem a l'escenari L'Autònoma
Actua, a la Rambla Nord davant de la Facultat de Ciències
de l'Educació.

High Times (ska)   12:00h

Jove grup de música format a finals del 2000, presenta la seva
primera maqueta Sense paraules. Amb un ampli llistat d’actuacions
per terres catalanes fan vibrar al públic al ritme d’ska i reagge.

Tareas de Aprendiz (hip hop)   13:30h

Està format per tres lleidatans amants de la música rap. Després
de dos anys treballant per aconseguir el seu propi estil musical han
aconseguit crear dues maquetes on expressen el que pensen
i senten; Marcando el Paso i Buen Tiempo.

Hateache (hardcore melòdic)   15:00h

Hateache es defineixen a si mateixos com a banda hardcore melòdica
seguint les passes de Refused o Lagwagon. Aquest jove grup neix
al 2004 creant així la seva primera maqueta.

Hot Burrito és un espectacle d'humor absurd amb clowns més
absurds encara, que té la noble intenció d'agafar el petit  ase que
tots portem més o menys amagat a dins, i defensar amb contundència
aquells que se'n riuen de la seva ombra.  Naturalment, tal com ens
indica la mateixa companyia de teatre, Pez en Raya, no és un
espectacle en el qual  es regalin mantellets, es cridi o es prohibeixi
ballar o cantar...

Sobre la Companyia:

En qualsevol espai artístic, l'assoliment més incontrolable i difícil és
la creació d'un llenguatge propi que s'identifiqui respecte a un altre.
Un llenguatge que obri noves vies al panorama cultural d'avui. A la
seva biografia, actualment  Pez en Raya ja té  un segell diferenciador
i inconfusible que l'ha convertit en grup únic que es mou còmodament
tant en ambients de culte com en altres de  més amplis que busquen-
 i en aquest cas, troben- la pura i simple diversió.

S. XIII (metal)    16:30h

S.XIII ha sabut trobar en el metal i en la música simfònica
un so característic, un so personal que representi al grup. La historia
de S.XIII es remunta a l’estiu del 2002. Tot i els canvis que ha patit
el grup, mai han perdut la seva essència obscura que el mateix
número tretze representa.

Txustas (rock)   18:00h

Txustas tenen un estil propi centrat en el rock català i castellà.
El seu so característic inclou versions dels clàssics del rock nacional
i internacional com Leño o The Kinks. Format al 2004, Txustas ha
arribat a la seva consolidació al febrer del 2005 assegurant directes
plens de diversió i rock & roll en la seva pura essència.

Stendhal (indie pop)  19:30h

Stendhal és un grup novell composat per cinc joves de Ripollet
i Cerdanyola. Stendhal Syndrome, cedé que ja ha pogut escoltar
el públic català, és el seu primer recull de temes propis cantats
en anglès amb un so molt singular.

L’HUMOR ABSURD DE HOT BURRITO L’AUTÒNOMA ACTUA

L’Agenda al teu e-mail: si vols rebre setmanalment l’agenda per correu electrònic envia’ns un missatge a: cultura.enviu@uab.es

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d’Estudiants.
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
punt.serveis@uab.es




