24 febrer/2 març 2003
aula de música de la uab

història del cinema II

LAula té lobjectiu final de promoure la
música a la Universitat a tres nivells
diferenciats: el de creació, a partir dels
grups i formacions estables; el de
formació, mitjançant cursos, tallers i
monogràfics; i el de difusió de la música
al Campus, dissenyant una programació
de concerts, cicles i mostres que apropi
la música a la comunitat universitària.
Un taller de Gòspel, un cicle de cafè
concerts al bar de la Facultat de
Ciències, un curs en conveni amb
lOrquestra Simfònica del Vallès, un
curs de tècnica de veu, presentacions
de les produccions pròpies de la nostra
universitat amb el Cor, lOrquestra, el
Combo de Música Moderna de la UAB
i el taller de grups de Cambra. Aquestes
i daltres activitats configuren la
programació dissenyada pel proper
semestre i pretén portar, apropar i fer
que tots els membres de la universitat
puguin gaudir de la música al Campus.

et convidem a un espectacle
Tenim entrades gratuïtes per diversos
espectacles de teatre, música i dansa
a LEstruch espai per al
desenvolupament de les arts de
Sabadell.
Informat a la nostra pàgina web de les
ofertes exclusives per a la comunitat
universitària.

Cultura en Viu
Edifici d'Estudiants de la Plaça Cívica
Tel: 93 581 27 56
A/e: cultura.enviu@uab.es

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

preestrena a la uab de lúltima
pel·lícula de manoel de oliveira

premis literaris de poesia i novel·la
mostra de llibres de text
i manuals universitaris

l'agenda
genda · 2

LAula de Música de la UAB reuneix
totes les activitats musicals que
sorganitzen des de Cultura en Viu al
Campus de la nostra universitat.

dilluns 24

comença la segona
part del cicle
història del cinema

CINEMA
Los Pájaros, dAlfred Hitchcock
Dins del cicle Història del Cinema II
Lloc: Sala Cinema de la UAB  Centre de la Imatge,
Plaça Cívica.
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA
Mostra de llibres de text i manuals universitaris en
llengua catalana

LOS PÁJAROS

Aquesta setmana s'inicia el cicle Història del Cinema
II, que es projectarà gratuïtament tots els dilluns a
les 12 h a la Sala Cinema de la UAB - Centre de la
Imatge, ubicada a la Plaça Cívica. Aquest cicle
pretén promoure en làmbit universitari les obres
més destacades de la història del cinema de tot el
món. Comptarà amb la projecció de pel·lícules
emmarcades a la segona meitat del segle XX,
dirigides per mestres com Alfred Hitchcock, François
Truffaut, Federico Fellini, Kento Sindo, Víctor Erice,
David Lynch o Lars Von Trier.
El dilluns 24 de febrer es presentarà Los pájaros
dAlfred Hitchcock, estrenada l'any 1963. El guió va
a ser escrit per Evan Hunter, basat en l'obra de
Daphne de Maurier, i és interpretada per Rod Taylor,
Tippi Hedren, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette,
Veronica Cartwright, entre d'altres.
Los pájaros és un exercici tècnic impecable, amb
experiments innovadors per a la seva època. És un
film perfecte i ric, controlat al mil·límetre. Amb
aquesta pel·lícula, Hitchcock va anar més enllà de
la seva faula terrorífica de Psicosis; va ser capaç
de sortir del tancament dun cas aïllat i sotmetre
tota una comunitat a una por col·lectiva.

premis literaris
de poesia i novel·la
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat
Autònoma de Barcelona convoquen conjuntament
els següents certàmens literaris:
VIII Premi de Poesia "Miquel Martí i Pol"
XX Premi de Poesia "Divendres Culturals"
Ciutat de Cerdanyola
IX Premi Valldaura de Novel·la
"Memorial Pere Calders"
El termini de presentació d'originals és fins el
14 de març.
Informació i bases:
Servei de Publicacions de la UAB:
Edifici del Rectorat, Tel: 93 581 1022
www.blues.uab.es/publicacions
Ateneu de Cerdanyola del Vallès:
C/ Indústria, 38-40, Tel: 93 580 7551
www.cerdanyola.org

Lloc: Sala dExposicions de la UAB
Edifici de la Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General, Plaça Cívica
Del 24 de febrer al 7 de març de 2003
Hora: de les 9 h a les 21 h
Ho organitza: Gabinet de Llengua Catalana de la UAB
Inauguració el dimarts 25 de febrer a les 13,30 h,
a la mateixa sala dexposicions.
Per més informació consulteu:
www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana

dimecres 26

CINEMA
Así es la vida, dArturo Ripstein
Dins del cicle Els dimecres, Cinema en VO
Lloc: Sala Cinema de la UAB  Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: a les 12 h i a les 16 h
Entrada: 2,5 
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

dijous 27

PREESTRENA DE CINEMA
El principio de la incertidumbre, de Manoel de Oliveira
Lloc: Sala Cinema de la UAB  Centre de la Imatge,
Plaça Cívica.
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
Hi col·labora: Cinemes Verdi i
Facultat de Ciències de la Comunicació

