6/12 octubre 2003

nova programació a la
sala cinema de la uab

tallers de música, teatre i dansa
amb crèdits de lliure elecció

A partir del 29 d'octubre, el Centre de la
Imatge començarà la seva programació
estable a la Sala Cinema de la UAB amb
el Cicle Història del Cinema. Cada
dimecres en sessió doble, a les 12 h i a
les 16 h, es revisaran grans clàssics de
la ficció com Metròpolis, de Fritz Lang;
del suspens, com Sabotage, dAlfred
Hitchcock; o del neorealisme italià, amb
Roberto Rossellini i el seu Viatge a Itàlia.

imatges del dret al cinema
tolkien a lautònoma
nova programació a la sala cinema
del centre de la imatge de la uab

l'agenda
genda · 15

La programació estable es consolidarà
amb les prestrenes exclusives dels dijous,
que aquest curs programarà tres sessions
mensuals en col·laboració amb els
cinemes Verdi de Barcelona.
Per la seva banda, el Cineclub Fritz Lang
farà una immersió en el Cinema policíac
de les dècades dels 60, 70 i 80, i revisarà
al mateix temps la filmografia completa
de Stanley Kubrick.
Per completar aquesta programació, a
proposta de la Facultat de Dret, ens
aproparem al món jurídic sota diverses
mirades cinematogràfiques, dins del cicle
Imatges del Dret al Cinema; i per
finalitzar, el JALG (Joves per
lAlliberament Lesbià i Gai), associació
de la UAB, organitzarà un cicle sobre
cinema i diversitat sexual.

agenda 15
comença el curs 2003/04:
any de la mediterrània
A Cultura en Viu, el servei de promoció
i dinamització del Centre de les Arts, hem
començat el nou any acadèmic carregat
de cursos i tallers de creació artística,
una programació d'arts escèniques, una
amplia proposta de cicles cinematogràfics
i un munt d'activitats entorn de la dansa,
el teatre, l'art, la cultura popular, el
cinema, la literatura i la música.

centre de les arts
Informació: PUNT DE SERVEIS
Edifici d'Estudiants de la Plaça Cívica
Tel: 93 581 10 21
A/e: cultura.enviu@uab.es

www.blues.uab.es/cultura
consulteu a la nostra web la programació al llarg del curs

Aula de Dansa de la UAB

Totes aquestes activitats conformaran
els continguts dels propers números de
"Lagenda", que com aquesta que teniu
a les mans, trobareu setmanalment en
els racons més coloristes d'una autònoma
tocada per la mediterrània.

tallers de música, teatre i
dansa amb crèdits
de lliure elecció

dilluns 6 d'octubre
ACTE
Inauguració del curs acadèmic a la Facultat
de Filosofia i Lletres
A càrrec de Josep Ramoneda, director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), que oferirà la conferència:
Hi ha lloc per a les Humanitats al Segle XXI?.
Lloc: Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres
Hora: 11,30 h
Ho organitza: Facultat de Filosofia i Lletres
dimarts 7 d'octubre
CINEMA I DRET

orquestra de la uab

LAula de Dansa, lAula de Teatre i lAula de
Música mantenen obertes les inscripcions als
següents cursos, tallers i formacions estables:
Cursos semestrals:
Curs de tècnica de veu
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
Curs de tècnica de cos
(curs dexpressió corporal)
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Curs danàlisi, treball i construcció
descenes i personatges
(curs diniciació a la interpretació)
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Curs intensiu de Flamenc i Sevillanes
Sense crèdits
Cursos, tallers de creació i formacions
estables anuals:
Taller diniciació a lescriptura teatral i la
dramatúrgia
Convalidable per 6 crèdits de lliure elecció
Cor
Convalidable per 6 crèdits de lliure elecció
(Preinscripcions amb prova de nivell)
Orquestra
Convalidable per 6 crèdits de lliure elecció
(Preinscripcions amb prova de nivell)
Informació i inscripcions:
PUNT DE SERVEIS
Edifici dEstudiants de la Plaça Cívica
Horari dinscripcions: d11h a 13 h
i de 16 h a 18 h
Telèfon: 93 5811021
Adreça electrònica: cultura.enviu@uab.es

Solución Final, de George Miller
Dins del cicle "Imatges del Dret al Cinema"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica.
Hora: 13,30 h
Entrada gratuïta limitada a laforament de la sala
Ho organitza: Facultat de Dret i Centre de la Imatge de la UAB
CASTELLERS
Assaig obert de la Colla Castellera Ganàpies de la UAB
Lloc: espai de gespa davant del Bar de la Facultat
de Filosofia i Lletres
Hora: 13,30 h
Inscripcions obertes al mateix lloc de lassaig
dijous 9 d'octubre
ACTE
Inauguració del curs acadèmic a la Facultat de Dret
A càrrec del filòsof i escriptor José Antonio Marina, que oferirà
la conferència: "La poética del Derecho".
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Dret
Hora: 12 h
Ho organitza: Facultat de Dret
divendres 10 d'octubre
ACTE
Inauguració del curs acadèmic a la Facultat
de Traducció i dInterpretació
A càrrec de Sergio Viaggio, Cap de l'Oficina de les Nacions
Unides a Viena, que oferirà la conferència: "No nos pagan para
comprender sino para que nos comprendan".
Lloc: Aula 2 de la Facultat de Traducció i dInterpretació
Hora: 12 h
Ho organitza: Facultat de Traducció i dInterpretació
curs
J. R. R. TOLKIEN A LAUTÒNOMA
Curs El senyor dels Anells i el món de J.R.R. Tolkien
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció

Trobaràs informació detallada de totes les
activitats a la nostra pàgina web

Del 28 doctubre al 12 de desembre de 2003
Preu del curs: 60

www.blues.uab.es/cultura

Informació i inscripcions de l1 al 24 doctubre de 2003, a
la pàgina web de la Sociedad Tolkien:
www.sociedadtolkien.com

Inscripcions obertes fins el 10 doctubre
Places limitades per a totes les activitats

Ho organitza: Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB
i Sociedad Tolkien
Hi col·labora: Centre de les Arts  Cultura en Viu

