Aquesta setmana es tanca el Cicle de
Cinema Policíac (1967-1972) amb La
Huida, de Sam Peckinpah, amb una de
les millors interpretacions de Steve
McQueen. La història sinicia amb unes
seqüències de la presó on es troba
Carter McCoy Doc. En una magistral
lliçó de llenguatge cinematogràfic, el
director fa servir les imatges i els sons
que sentremesclen, es congelen,
s'alternen i coincideixen per crear un
discurs clar i precís sobre langoixa de
viure en captivitat. Doc no pot suportar
la seva reclusió. Durant una visita, li
proposa a la seva dona, Carol McCoy,
que li demani a Beynon, un dels homes
més poderosos de la ciutat, que el tregui
de la presó a qualsevol preu. A partir
daquí sinicia una trama plena de
persecucions, trets, lluites i
enfrontaments. La Huida va més enllà
del fet de deixar una presó, és també
lintent de deixar enrere una forma de
vida i començar de nou sense passat.

ofertes culturals
LESTRUCH de Sabadell
Oferta dinvitacions i descomptes per la
seva programació de teatre, dansa i
música.
Aquesta setmana disposem de 10
entrades al 50% per a lespectacle Folie
a Deux, Somnis de Psiquiàtric, de
Tiziano Teatro, per diumenge 21 de
desembre, a les 19 h. Teniu fins dimecres
17 de desembre abans de les 14 h per
confirmar la vostra assistència.
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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policíac (1967-1972)

concerts de nadal del cor
i l'orquestra de la uab

dilluns 15
CINEMA
Teléfono rojo, ¿Volamos hacia Moscú?,
dStanley Kubrick
Dins del cicle Stanley Kubrick I
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB
dimarts 16
MÚSICA

Orquestra de la UAB

Durant la setmana prèvia a les festes la
programació de la Sala Teatre de la UAB està
dedicada als tradicionals concerts de Nadal.
Aquests concerts són una part important del
repertori de dues de les formacions estables
de lAula de Música de la UAB: el Cor i
lOrquestra.
El dimarts 16 de desembre, a les 13 h, tindrà
lloc el concert de l'Orquestra que, sota la direcció
de Jesús Badia, interpretarà diferents Suites
de Ferenc Farkas, Ireneu Segarra i Manel
Camp; i el dijous 18 de desembre, a les 13 h,
el concert del Cor, que sota la direcció de Poire
Vallvé, interpretarà un interessant repertori de
cançons i músiques de la Mediterrània.
Amb lobjectiu de fomentar i difondre la música
a la universitat, el Cor i lOrquestra porten a
terme un procés dassaigs i daprofundiment
musical de cara a la preparació de repertoris
i la realització de concerts a nivell universitari,
dins i fora de lAutònoma. Aquesta activitat
pretén ser lexemple duna determinada manera
dentendre la música com a eina pedagògica
per a la formació artística de tots els seus
integrants.
Cal remarcar que el Cor, dins el marc dactivitats
de lAny de la Mediterrània a lAutònoma, ha
escollit aquesta zona geogràfica com a eix
troncal de les peces seleccionades que oferirà
en el seu programa de cançons i que comptarà,
en aquest cas, amb laportació duna formació
de música tradicional. Forma part d'aquest
conjunt un dels músics més rellevants de lactual
panorama de les músiques tradicionals i
mediterrànies a Catalunya, en Pep Coca.

exposició sobre els 25
anys de la constitució
Amb motiu del 25è aniversari de la Constitució
Espanyola (1978-2003), la Biblioteca de
Ciències Socials i la Sala d'Exposicions de la
UAB (Hemeroteca General) ofereixen
conjuntament unes exposicions
conmemoratives.
La Biblioteca de Ciències Socials ofererix la
mostra "La Constitució Expanyola: 25è
aniversari (1978-2003)" i l'Hemeroteca General
recull una part més gràfica: "Als 25 anys del
referèndum constitucional 6/12/1978 6/12/2003". Les dues exposicions es podran
veure fins al 15 de gener de 2004.

Concert de Nadal de lOrquestra de la UAB
Suites de Ferenc Farkas, Ireneu Segarra i Manel Camp
Direcció: Jesús Badia
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 13 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
CINEMA I DRET
Matar un ruiseñor, de Robert Mulligan
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
CINEMA I COL·LOQUI
Mujer contra mujer, de Jane Anderson
Dins del cicle Cinema i Col·loqui Lèsbic i Gai
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 17 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: JALG i Centre de la Imatge de la UAB
dijous 18
PREESTRENA DE CINEMA
Cuento de Navidad, d'Abel Ferrara
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB i
Cinemes Verdi
MÚSICA
Concert de Nadal del cor de la UAB
Cançons i músiques de la Mediterrània
Direcció: Poire Vallvé
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 13 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
CINEMA
La huida, de Sam Peckinpah
Dins del cicle Cinema Policíac (1967-1972)
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB

