
De l’1 de desembre de 2014
a 31 de gener de 2015

Iniciació a la Interpretació Teatral 2,5 crèdits ECTS / 4 cr.ll-e

Òpera Oberta 1,5 crèdit ECTS / 2 cr.ll-e

Tècnica de Veu 1 crèdit ECTS / 2 cr.ll-e

Iniciació al Swing 1 crèdit ECTS / 2 cr.ll-e

La UAB en cinema de terror 2,5 crèdits ECTS / 4 cr.ll-e

Viu la Cultura (carnet cultural) 1 crèdit ECTS / 2cr.ll-e

Avançament de noves activitats
pel segon semestre. Les inscripcions
s’obriran durant el mes de gener.

L’Agenda 140

Activitats
culturals
amb crèdits

Exposició

Informació:
Edifici de Participació
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les exposicions
és gratuïta, però està limitada a l’aforament.

Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle
i una hora abans de les preestrenes dels dijous.

Totes les activitats programades estan reconegudes dins
l'activitat "Viu la Cultura" (carnet cultural).

L’obra d’Ina és figurativa, però sempre està envoltada d’un aire
surrealista. La principal protagonista de les seves il·lustracions és la
figura femenina, que es veu immersa en un bell, però alhora inquietant,
ambient de criatures i mons estranys.

La inspiració per a crear aquestes imatges, per tant, es troba en
sensacions que tots hem experimentat en algun moment: nostàlgia,
curiositat, por o inseguretat.

Aquesta lliure interpretació permet que la lectura de les seves obres
no vagi en un sentit lineal, sinó que permeti una expansió de múltiples
direccions en funció de l’apreciació de cada un.

Les seves influències es mouen des de la il·lustració de moda fins a
la fotografia, passant per la pintura surrealista.

Espai Expositiu de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Del 15 de desembre al 20 de febrer de 2015

Reflexes, d’Ina StanimirovaNova edició de l’activitat Òpera Oberta, enguany
sota el títol “Les passions humanes a escena”.
La inscripció s’obrirà durant el mes de gener i donarà dret a
l’assistència a un assaig general el proper 15 d’abril que inclourà
una visita a les instal·lacions del Gran Teatre del Liceu.

Activitat convalidable per 1,5 ECTS o 2 crèdits de lliure elecció.

18 de febrer: Conferència La seducció: Don Giovanni

25 de febrer: Visionat de l’òpera Don Giovanni, de W. A. Mozart

11 de març: Conferència Els gelos, mite literari al voltant d’Otello?

18 de març: Visionat de l’òpera Otello, de G. Verdi

8 d’abril: Conferència La femme fatal i Carmen

15 d’abril: Visionat de l’òpera Carmen, de G. Bizet

13 de maig: Conferència Les representacions de les passions
a la contemporaneïtat, al voltant de Lulu

20 de maig: Visionat de l’òpera Lulu, de A. Berg.

Òpera Oberta

Exposicions

A causa d’una lesió al turmell, Anna pons va haver d’estar dos mesos
sense treballar. A partir d’aquí, li va sorgir l’oportunitat de fer un retrat
a l’equip de natació adaptat d’Olot, eix central del primer treball
personal de la fotògrafa.

Aparador d’Art de la Facultat de Veterinària
Del 5 de novembre al 18 de desembre de 2014

Coneguem-los
Fotografies d’Anna Pons

Art a 4 mans
Procés creatiu per a la salut mental
Amb la mostra es pretén sensibilitzar la societat sobre la importància
de la salut mental i facilitar la integració d’aquestes persones a la
comunitat i aconseguir un tracte igualitari dins la societat.

Sala d’Exposicions de la UAB
Edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Del 13 d’octubre al 12 de desembre de 2014



Durant la primera setmana de febrer s'iniciarà el cicle de l'Autònoma Actua
a la Sala Teatre de la UAB.

Està previst que durant els mesos de febrer i març, els dimarts la UAB
s'ompli de música i teatre de creació pròpia. La data d'inici serà el dimarts
3 de febrer coincidint amb la jornada de portes obertes de la universitat.

Totes les propostes surten de la convocatòria dirigida a la tota la comunitat
de la universitat amb propostes artístiques, realitzada el passat més d'octubre.
La resta de grups seleccionats continuaran actuant tant a la Sala Teatre de
la UAB com en altres espais del campus durant el mes d'abril.

Una programació sorgida de la comunitat UAB i per a la comunitat UAB.

Sala Teatre

Concert de nadal
“Sensibile e giocoso”

Cor i orquestra de la UAB
Direcció Cor: Poire Vallvé
Direcció Orquestra: Jesús Badia

Com cada any i seguint la tradició, la UAB ofereix el concert de Nadal
del Cor i l’Oruqestra de la UAB aprofitant l’arribada de les festes i per
acomiadar l’any 2014.

Enguany el concert constarà d’un repertori contrastant entre la sensible
intimitat i el divertiment extravertit que comptarà amb obres de Taltabull,
Lassus, Les luthiers, Gené, Purcell,  Martí i Soler, Mompou i Toldrà, entre
d’altres.

Sala Teatre

Dimarts 2 a les 12.30 h

Senderos de gloria, d’Stanley Kubrick
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: La guerra interminable

Dimarts 9 a les 12.30 h

En un mundo mejor, de Susanne Bier
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: La guerra interminable

Cinema

Cinema

Cinema

Cinema

Cinema

L’any 2014 es commemoren els 100 anys del principi de la Gran Guerra
(1914-1918). Ha passat un segle des que una sanguinària demostració
de nacionalisme tribal va esdevenir una catàstrofe sense precedents. Un
episodi d’absurda exaltació va posar en marxa una sèrie de relacions
diplomàtiques fracassades, una funesta seqüela de malentesos culturals
que van causar la tràgica matança: quasi vuit milions de morts i vint
milions de ferits. Pocs anys després es va tornar a repetir una altra
vegada, després una altra i una altra (en diferents llocs del planeta). El
cicle que presentem pretén desmitificar la idea del sagrat heroisme militar
i mostrar el drama individual d’éssers humans enfrontats sense saber el
motiu. Dones i homes que han estat peces inconscients d’uns fluxos de
grans capitals, d’uns plans imperialistes (més o menys encoberts). Fitxes
d’un joc de guerra, lamentablement, interminable.

Es farà una presentació prèvia a les 12.15 h a càrrec del professor
Ludovico Longhi. Tots els dimarts, a les 12.30 h

“La guerra interminable”

Sala Cinema Programació

Dijous 4 a les 12.00 h

Mommy, de Xavier Dolan
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Dimarts 16 a les 12.30 h

El gran dictador, de Charles Chaplin
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: La guerra interminable

Dijous 11 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Dimecres 17 a les 13.00 h

El trobador Martin Codax i Grupo Corpo
Lloc: Sala d'Actes (Plaça Cívica)
Organitza: Arxiu Occità (Institut d'Estudis Medievals)

Projecció dansa

Dijous 18 de desembre, a les 14.00 h

Autònoma actua

Desembre

Dimarts 13 a les 12.30 h

En el valle de Elah, de Paul Haggis
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: La guerra interminable

Dijous 15 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Cinema

Cinema

Cinema

Cinema

Dijous 20 a les 12.30 h

En tierra hostil, de Kathryn Bigelow
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: La guerra interminable

Dijous 22 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Dijous 29 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Cinema

Del dilluns 26 al divendres 30 de gener

Lliga de debat de la UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Dinamització Comunitària

Debat

Gener

Dijous 18 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Dijous 18 a les 14.00 h

Concert de Nadal
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: Escena UAB

Cinema

Música


