La universitat és un espai peculiar on la
cultura es pot crear i desenvolupar de
formes molt diverses i, de vegades,
curioses i controvertides. Per exemple,
una singularitat excepcional la podem
trobar en les Colles Castelleres
Universitàries. Aquestes associacions
estan formades per estudiants
universitaris, és a dir, que l'edat de la
"canalla" és molt diferent de la de les
colles tradicionals. Això obliga a cercar
noves formes de fer el pom de dalt del
castells. Així, les figures tradicionals de
l'aixecador i l'enxaneta queden
substituïdes per la nova aconxaneta, un
personatge amb una denominació
d'origen universitària i intransferible.
A l'Autònoma, des de l'any 1992, tenim
una de les formacions pioneres: la Colla
Castellera Ganàpies de la UAB. Cada
curs organitzen dues diades al Campus
de Bellaterra en les quals participen les
altres colles universitàries. Aquest dijous,
11 de desembre a les 14 h, els podrem
veure en acció conjuntament amb les
colles de les universitats de Lleida,
Girona i Vic.
A la diada també hi haurà música: a les
13 h actuarà Narcís Perich i a les 17 h
un final de festa amb l'animador Jaume
Barri. Totes les activitat es faran a l'espai
de gespa davant de la Facultat de
Ciències.

ofertes culturals
LESTRUCH de Sabadell
Oferta dinvitacions i descomptes per a
la programació de teatre, dansa i música,
.doctubre a desembre de 2003.
Disposem de 10 entrades al 50% per a
lespectacle Folie a Deux, Somnis de
Psiquiàtric de Tiziano Teatro, per al
diumenge 21 de desembre, a les 19 h.
Informació i reserves al Punt de Serveis
de lEdifici d'Estudiants, Plaça Cívica.
Ofertes exclusives per a la comunitat
universitària. Consulteu la nostra pàgina
web.

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

lagenda al teu e-mail
si vols rebre setmanalment lagenda per correu electrònic
envians un missatge a: cultura.enviu@uab.es
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concert de piano i flauta a la sala
teatre de la uab
diada castellera a l'autònoma
preestrena de ser y tener, lúltima
pel·lícula de nicolas philibert
concerts de nadal a la uab
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diada castellera
a lautònoma

concert de piano i flauta
a la sala teatre de la uab

dimarts 9
CINEMA I DRET
Matrimonio a la italiana, de Vittorio de Sica
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
Ho organitza: Facultat de Dret i Centre de la Imatge
de la UAB
dimecres 10
CINEMA

Aquest dimecres 10 de desembre, a les 13 h,
la Sala Teatre de la UAB acollirà un concert a
càrrec del duet guanyador del Tretzè Concurs
Paper de Música, orientat a descobrir joves
talents.
Meritxell Fernández, piano, i Eva Prat, flauta
travessera, seran les protagonistes daquest
concert, en el qual ens oferiran un interessant
repertori: la Fantasia de G. Fauré, el
Cantabile and Presto de G. Enesco, el
Romance de C. Saint-Saëns, i dues
composicions en Sonata per a flauta i piano
de dos autors diferents:
F. Poulenc i S. Prokofieff.
Amb una ferma trajectòria, les dues intèrprets
encara estan ampliant la seva formació: lEva
Prat actualment estudia al Trinity College of
Music de Londres, gràcies a una beca; i la
Meritxell Fernández, que també té el títol
professional de clarinet, continua estudiant
piano amb lAna Menéndez. Cal destacar el
seu treball conjunt com a duet des de l'any
2001, gràcies al qual han obtingut diferents
guardons: el primer premi del Concurs de
Música de Cambra de Castellterçol, i el tercer
premi ex aequo del Concurs de Música de
Cambra de Manresa, entre daltres.

concerts de nadal
a la uab
La programació de la Sala Teatre de la UAB
estarà dedicada a la música durant la setmana
prèvia a les festes de Nadal.
Per una banda, el dimarts 16 de desembre, a
les 13 h, tindrà lloc el concert de Nadal de
l'Orquestra de la UAB que, sota la direcció de
Jesús Badia, interpretarà obres de Ferenc
Farkas, Ireneu Segarra i Manel Camp; i per
laltra, el dijous 18 de desembre, a les 13 h, el
Cor de la UAB, sota la direcció de Poire Vallvé,
interpretarà cançons i músiques de la
Mediterrània.

Kumonosu-Jo (Trono de Sangre), dAkira Kurosawa
Dins del cicle Història del Cinema I
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h i 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
MÚSICA
Concert de Piano i Flauta
Meritxell Fernández, piano;
Eva Prat flauta travessera
Duet guanyador del Tretzè Concurs Paper de Música
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 13 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
dijous 11
PREESTRENA DE CINEMA
Être et avoir (Ser y tener), de Nicolas Philibert
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB i
Cinemes Verdi
CASTELLERS
Diada dhivern de la Colla Ganàpies de la UAB
Amb la participació de la Colla Xoriguers de la UdG,
la Colla Marracos de la UdL, la Colla Emboirats de la UV
i les actuacions musicals de Narcís Perich i Jaume Barri.
Lloc: gespa de la Facultat de Ciències
Hora: de les 13 h a les 19 h
Ho organitza: Colla Castellera Ganàpies de la UAB
LITERATURA
Diada Tolkien a la UAB
Tallers descriptura èlfica, degustació de menjars,
patronatge de vestits i altres activitats al voltant del
Senyor dels Anells de J. R. R. Tolkien
Lloc: Plaça Cívica
Hora: de les 11 h a les 17 h
Ho organitza: Facultat de Traducció i d'Interpretació i
Societat Tolkien

