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cultura en viu

Les activitats artístiques al voltant de la
dansa, la música, el cinema, les arts
plàstiques, la cultura popular, la literatura
i el teatre són l'eix principal d'actuació,
que es concreta a partir de cursos de
formació, tallers de creació, la producció
d'espectacles i la programació regular de
les sales de teatre i de cinema del campus.
El suport a la creació s'instrumenta
mitjançant les activitats dels Grups Culturals
Estables, formats per membres de la
comunitat universitària que comparteixen
unes mateixes inquietuds culturals i
creatives. A partir dels diferents tallers i
activitats de creació que aquests grups
organitzen cada curs, sorgeixen espectacles
de producció pròpia amb un marcat segell
universitari. Al darrera de les produccions
de música, teatre, cinema, dansa, literatura
i art hi ha el treball de moltes hores,
l'aprenentatge rigorós marcat pels
professionals que dirigeixen els tallers, i
molt especialment la gran dosi d'il·lusió
abocada moment a moment en l'espectacle
o activitat resultant.
Aquest servei és també el punt dinformació
cultural del campus. Shi pot trobar
informació sobre totes les activitats culturals
que es duen a terme a la universitat i sobre
els requeriments per a dur-ne a terme de
noves. També proposa sortides col·lectives
amb descompte a teatres, concerts,
exposicions de Barcelona i el Vallès.

lagenda - 1

Teniu a les mans el primer número de la
nostra agenda setmanal d'activitats, que
neix amb el propòsit de presentar-vos totes
les possibilitats per a participar en la nostra
forma d'entendre la cultura al campus.

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

cinema en vo
el director mexicà de cinema
raúl busteros a lautònoma
cursos i tallers de música,
art, cinema, dansa i teatre

l'agenda · 1

Cultura en Viu és el servei de promoció
i dinamització cultural del Centre de les
Arts de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

comença el nou cicle
de cinema en vo

dilluns 17
Inici de les inscripcions als cursos i tallers de Cultura en Viu
Aula de Dansa
Curs trimestral d'iniciació a la dansa contemporània
Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció
Aula de Música
Taller de Gòspel
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
Curs de tècnica de veu
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Aula de Teatre
Curs trimestral de tècnica de cos
Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció
Cine club Fritz Lang
Curs monogràfic de cinema: La mort del western
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció

BUFFALO66

Aquesta setmana comença el segon Cicle de
Cinema en Versió Original al Centre de la
Imatge  Sala Cinema de la UAB. Aquest Cicle,
que es projecta tots els dimecres a les 12 i a
les 16 hores durant el segon semestre, amb
la col·laboració dels cinemes Verdi, té com a
objectiu revalorar pel·lícules amb criteris
artístics.
El Cicle siniciarà amb la pel·lícula Buffalo 66,
dirigida per Vincent Gallo. El film conté la
història dun home de mala vida que, acabat
de sortir de la presó de Buffalo, va a visitar els
seus pares, que no saben on ha estat durant
els últims anys. Per sostenir la ficció d una
vida feliç a Califòrnia, Billy segresta una jove
ballarina, a qui ha convençut perquè es faci
passar per la seva dona.
La pel·lícula està esplèndidament
protagonitzada per intèrprets de prestigiosa
trajectòria, com Angelica Houston, Ben
Gazzara, Christina Ricci i el propi Vincent Gallo,
responsable també del guió i de la música.

recomanacions
i ofertes culturals
LEstruch espai per al desenvolupament de
les arts de Sabadell, comença la seva
programació de gener a juny, amb ofertes i
promocions per a la comunitat universitària de
la UAB.
AQUESTA SETMANA:
DANSA
Coplas del Blanco Miguel
Andrés Corchero i Rosa Muñoz
Dissabte 22 de febrer, a les 21,30 h
En cas que estigueu interessats, heu de posar-vos
en contacte amb Cultura en Viu.
Aquesta promoció està subjecta a un límit d'entrades.
Podeu consultar les properes ofertes a:
www.blues.uab.es/cultura/ofertes.htm

MACBA (Museu dArt Contemporani de Barcelona)
Curs Viure amb el Pop
Art d'avantguarda i cultura de masses a l'Europa dels
anys seixanta
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
SGAE (Societat General dAutors i Editors) i
Centre de la Imatge de la UAB
Curs monogràfic de cinema:
L'àudiovisual que s'escolta
Paisatges sonors, la confluència audiovisual
Convalidable per 4 crèdits de lliure elecció
OSV (Orquestra Simfònica del Vallès)
La Simfònica de prop: La música orquestral de
Beethoven i Schubert
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
Arxiu Occità de la UAB
Taller de danses occitanes
Horari dinscripcions:
d11 h a 14 h i de 15 h a 18 h
Places limitades en tots els cursos i tallers ofertats

dimecres 19
CINEMA
Buffalo66, de Vincent Gallo
Dins del cicle Els dimecres, cinema en VO
Lloc: Sala Cinema de la UAB  Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h i a les 16 h
Entrada: 2,5 
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

dijous 20
CINEMA
Otaola o la república del exilio, de Raúl Busteros
Un drama sobre lexili a Mèxic durant la Guerra Civil espanyola.
La sessió comptarà amb la presència de Raúl Busteros,
director de la pel·lícula, i la presentació a càrrec de Manuel
Aznar Soler, professor del Departament de Filologia Espanyola
de la UAB.
Lloc: Sala Cinema de la UAB  Centre de la Imatge
Hora: a les 11,30 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Departament de Filologia Espanyola i
Centre de la Imatge de la UAB
Hi col·labora: Consulado General de México

