20/26 octubre 2003

la festa major de la uab
canvia de dia
La Universitat Autònoma de Barcelona
tenia programada la seva tradicional
Festa Major per aquest dimarts 21
d'octubre, tal i com s'informava a
l'anterior agenda.

cinema a la settimana della
lingua italiana

Per motius dorganització sha decidit
ajornar ledició denguany fins a finals
de novembre.

la festa major de la uab canvia de dia

increpación danza a la
sala teatre de la uab

l'agenda · 17

En conseqüència, les activitats
programades per Cultura en Viu el
dimarts 21 d'octubre als escenaris
exteriors queden anul·lades (concerts
de Cheb Balowski, Camàlics i Gertrudis,
i l'espectacle "Divertimento" de la
companyia Dei Furbi). En canvi, es
manté la programació prevista a la Sala
Teatre de la UAB (espectacle D.C.
annus Domini de la Companyia
Increpación Danza) i a la Sala Cinema
de la UAB (projecció de la pel·lícula
"Respiro" de Emanuele Crialese).

ofertes culturals
LESTRUCH espais per al
desenvolupament de les arts.
Oferta dinvitacions i entrades 2x1 per
a la programació de teatre, dansa i
música, doctubre a desembre de 2003.
Aquesta setmana disposem dentrades
2x1 pel concert de Pascal Comelade
del dia 26 doctubre.
Informació i reserves a Cultura en Viu,
Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica.
Ofertes exclusives per a la comunitat
universitària. Consulteu la nostra pàgina
web.

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

Respiro

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

dilluns 20 d'octubre
CINEMA

increpación danza a la
sala teatre de la uab

Don Giovanni, de Joseph Losey
Dins la III Settimana della lingua Italiana
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 11,30 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Àrea de Filologia Italiana i Centre de la Imatge
de la UAB
dimarts 21 d'octubre
CONFERÈNCIA
Italo Calvino: Le città invisibili, a càrrec de Marcelo Ciccuto,
professor de la Università di Pisa
Dins la III Settimana della lingua italiana
Lloc: aula 105 de la Facultat de Filosofia i Lletres
Hora: 11,30 h
Ho organitza: Àrea de Filologia Italiana de la UAB

D.C. annus Domini, Increpación

D.C. (Annus Domini) va néixer després d'un
viatge de la companyia a Tel Aviv, lloc on
conviuen diferents cultures de la mediterrània.
Seguint la línia habitual de recerca en el
llenguatge del flamenc, i amb els paràmetres
estètics de la dansa contemporània, Increpación
Danza presenta un espectacle on es barregen
les energies, els silencis i l'espiritualitat comunes
a totes les religions i les cultures mediterrànies
que conviuen des de fa segles.
L'espectacle està basat en l'estructura musical
d'una missa. A través d'una dansa ritual es
recrea, en un espai únic, el clima, la
concentració i la musicalitat d'un grup d'oració.
Amb Increpación Danza comença la
programació del curs a la Sala Teatre de la
UAB, on fins el mes de maig es programaran
tant espectacles de dansa, música i teatre
professionals, com les produccions pròpies
sorgides dels tallers de creació de Cultura en
Viu. Durant els mesos de novembre i desembre
tindran lloc els concerts de l'Aula de Música
de la UAB, dirigits per Poire Vallvé i Jesús
Badia; i s'estrenarà el darrer muntatge de
l'Aula de Teatre de la UAB, sota la direcció de
Toni Casares.

cinema a la settimana
della lingua italiana
Dins de les activitats organitzades per lÀrea
de Filologia Italiana durant aquesta setmana,
Cultura en Viu projectarà, a la Sala Cinema de
la UAB, tres pel·lícules que complementen el
programa de conferències i activitats.
Es podran veure "Respiro" i "Le fate ignoranti",
dues propostes dels nous directors Emanuele
Crialese i Serzan Ozpetek respectivament; i la
versió cinematogràfica de Joseph Losey de
l'òpera "Don Giovanni" de Mozart.
Podeu consultar el programa i els horaris de
totes les activitats en aquesta mateixa agenda.

CINEMA
Respiro, d'Emmanuele Crialese
Dins la III Settimana della lingua Italiana
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 13 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cinemes Verdi, Àrea de Filologia Italiana i
Centre de la Imatge de la UAB
TERTÚLIA
Lelaboració de la informació als mitjans de comunicació
amb Mònica Terribas, periodista i presentadora del programa
"La nit al dia" de TV de Catalunya
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l'Educació
Hora: 13 h
Ho organitza: Associació d'Amics de la UAB
DANSA
D.C. (annus Domini), Companyia Increpación Danza
Coreografia i direcció: Montse Sánchez i Ramón Baeza
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 18 h
Entrada gratuïta
dimecres 22 d'octubre
CONFERÈNCIA
Litaliano al dente, a càrrec dAlessandro Castro, gastrònom.
Dins la III Settimana della lingua italiana
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres
Hora: 11,30 h
Ho organitza: Àrea de Filologia Italiana de la UAB
Seguirà una degustació gratuita de carpaccio al bar de la Facultat de
Filosofia i Lletres

dijous 23 d'octubre
CINEMA
Le fate ignoranti, de Serzan Ozpetek
Dins la III Settimana della lingua italiana
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça
Cívica
Hora: 15,30 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Àrea de Filologia Italiana i Centre de la Imatge
de la UAB
PROJECCIÓ DE VIDEO
L'ultimo del Paradiso, de Dante
Lectura a càrrec de Roberto Benigni.
Dins la III Settimana della lingua italiana
Hora: 11,30 h
Lloc: aula 105 de la Faculta de Filosofia i Lletres
Ho organitza: Àrea de Filologia Italiana de la UAB

