13/19 octubre 2003
inscripcions obertes
a baixistes pel combo
de la uab

música, dansa, teatre i cinema amb
caràcter mediterrani a la
festa major uab 2003
cinema i dret

El Combo de la UAB és una formació
de música moderna que té com a
objectiu desenvolupar la interpretació
instrumental. Lassimilació dun
repertori variat de música moderna,
la percepció, el llenguatge i el frasejat,
la lectura i larticulació musical, formen
part del treball de creació i
experimentació musical dels
integrants daquesta formació.

inscripcions obertes a baixistes
pel combo de la uab

All llarg del curs, el Combo oferirà
concerts dins i fora de la UAB. Els
temes que es treballaran seran, per
una banda, de música moderna,
barrejant diferents estils com ara el
jazz, el tecno, el pop, el funk o els
ritmes llatins; i per laltra, de
composicions dels propis alumnes.
La participació al Combo de la UAB
és convalidable per 4 crèdits de lliure
elecció.

taller diniciació a
lescriptura teatral
i la dramatúrgia
L'Aula de Teatre de la UAB manté
oberta la inscripció a aquest taller,
que té com a finalitat el
desenvolupament pràctic i teòric
d'una dramatúrgia, a partir didees o
materials aportats pels propis
alumnes. S'hi treballa lescriptura
dramàtica i les dramatúrgies
multidisciplinars, la creació i lacotació
per escrit, així com els diferents
llenguatges escènics.

Informació
i inscripcions al
PUNT DE SERVEIS
fins el 17 doctubre

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

D.C. (annus Domini). Increpación Danza

La inscripció a aquest taller és
convalidable per 6 crèdits de lliure
elecció

l'agenda · 16

taller diniciació a lescriptura teatral
i la dramatúrgia

dimarts 14 d'octubre

música, dansa, teatre i cinema
amb caràcter mediterrani
a la festa major uab 2003

CINEMA I DRET
Un crimen en el paraíso, de Jean Becker
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 Ciències
Hora: 13,30 h
Inscripcions obertes al mateix lloc de lassaig

curs
cheb balowski

Com cada any a l'octubre, la UAB celebra la seva festa
d'inici de curs. Enguany, les activitats culturals
organitzades dins la Festa Major estan tocades per
loreig de la mediterrània, el tema central de les activitats
acadèmiques i culturals del curs 2003-2004.
Cultura en Viu ha programat quatre espais d'actuació
que funcionaran entre les 12 h i les 19 h del proper
dimarts 21 d'octubre.
La música es podrà sentir a partir de les propostes de
tres grups a l'Escenari de la Mediterrània, situat davant
la Facultat de Filosofia i Lletres. Camàlics obrirà boca
amb la fusió de sons de la mediterrània i ritmes del funk,
per donar pas a una de les joves bandes de folk del
país: Gertrudis. Finalment, tancarà la festa l'anomenada
jove orquestra mediterrània: Cheb Balowski, amb una
proposta de música mestissa per a ments inquietes.
Des dels sons balcànics fins al Carib, passant pels sons
de la Mediterrània, una arriscada combinació de ritmes
i melodies, que sense deixar de banda la potència del
seu missatge transgressor, ens convida a una altra
manera dentendre la festa.
A l'Escenari Obert, situat davant la Facultat de Ciències
de l'Educació, a les 13 h es presentarà "Divertimento",
de la Companyia Dei Furbi. Aquesta companyia va
sorprendre la crítica i el públic amb el seu anterior
espectacle, "Scherzo", una nova manera d'entendre la
"Commedia dell'Arte": A l'Autònoma, podrem gaudir del
seu segon treball, acabat d'estrenar, on sens proposa
un joc atrevit entre l'absurd i les befes, i on la fortuna i
l'amor s'enfronten a l'odi i la dissort.
A la Sala Cinema de la UAB, situada a la Plaça Cívica,
a les 13 h projectarem "Respiro", la darrera pel·lícula
del jove director italià Emanuele Crialese, obra amb
la qual va aconseguir el premi a la millor pel·lícula i el
premi del públic, a la Setmana de la Crítica del Festival
de Cannes.
Finalment, a la Sala Teatre de la UAB de l'Edifici
d'Estudiants de la Plaça Cívica, presentarem l'espectacle
D.C. (annus Domini), de la companyia Increpación
Danza, on es barregen les energies, els silencis i
l'espiritualitat comunes a totes les religions i cultures
mediterrànies que conviuen des de fa segles.

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
Del 28 doctubre al 12 de desembre de 2003
Preu del curs: 60
Informació i inscripcions de l1 al 24 doctubre de
2003, a la pàgina web de la Sociedad Tolkien:
www.sociedadtolkien.org
Ho organitza: Facultat de Traducció i d'Interpretació
de la UAB i Sociedad Tolkien
Hi col·labora: Centre de les Arts  Cultura en Viu

ofertes culturals

Espai Escènic Joan Brossa
Oferta permanent del 50% de descompte als estudiants
que portin el carnet UAB a taquilla, fins mitja hora abans
de començar cada espectacle.
Aquest mes destaquem lobra El fabricant de
monstres dirigida per Hermann Bonnín, un clàssic
del gènere de terror en un context de barraca de fira.
El submón dels freaks.

LESTRUCH espais per al desenvolupament
de les arts
Oferta dinvitacions i descomptes per la programació
de teatre, dansa i música, doctubre a desembre de
2003.
Aquesta setmana destaquem lespectacle de dansa
Loft de la Cia. Nats Nus, amb idea i direcció de
Toni Mira.
Informació i reserves a Cultura en Viu,
Edifici d'Estudiants, Plaça Civica
Informa't a la nostra pàgina web de les ofertes exclusives
per a la comunitat universitària

