Hi ha dues modalitats d'avantatges: una
és el descompte fix en algunes sales; i
l'altra, la promoció d'invitacions o entrades
amb descompte per espectacles i
activitats concretes. Tota la informació
es pot trobar actualitzada a la nostra
pàgina web.
Si teniu ganes d'anar a veure alguna
activitat concreta, des de Cultura en Viu
podem gestionar amb els organitzadors
quin tipus d'avantatge es pot aconseguir
per anar en grup.
Actualment tenim aquestes propostes:
STI 2003
Festival Sitges Teatre Internacional
Del 30 de maig al 8 de juny de 2003
Un 20% de descompte en tots els
espectacles per a la comunitat
universitària de la UAB i un 50% per als
membres del Grups Culturals de la UAB
(prèvia acreditació a Cultura en Viu).
Només vàlid per a venda anticipada per
Tel.Entrada o a la carpa del Festival fins
una hora i mitja abans de cada
espectacle.
Espai Escènic Joan Brossa
Oferta permanent del 50% de descompte
als estudiants que portin el carnet UAB
a taquilla fins mitja hora abans de
començar cada espectacle. Per aquest
mes, destaquem l'obra Extranyes
Sensacions
Versus Teatre
Un 50% de descompte als estudiants que
portin el carnet UAB a taquilla fins mitja
hora abans de començar l'espectacle.
Vàlid per a les obres Jugant a Rodgers
i Els Fills de Kennedy.
Artenbrut Teatre
Un 50% de descompte als estudiants que
portin el carnet UAB a taquilla fins mitja
hora abans de començar l'espectacle.
Vàlid per a l'obra Rosas de Papel.

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
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art, treball escènic a la sala teatre
de la uab
cicle de documentals iranians
descomptes i avantatges culturals

música i dansa
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descomptes i avantatges
culturals
Un dels serveis que ofereix Cultura en
Viu, al llarg del curs acadèmic, és l'oferta
de descomptes i avantatges d'activitats
culturals per a la comunitat universitària.
La promoció, dins de la universitat, de
les activitats artístiques que es
desenvolupen a Barcelona i el Vallès, té
el propòsit d'apropar el gust pel teatre,
la dansa, la música, l'art d'una forma
més assequible per als estudiants.

dilluns 12
EXPOSICIÓ

art, de yasmina reza
aula de teatre de la uab

L'art com a excusa
Exposició d'escultures de Ricard Vaccaro
Fins el 14 de maig
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB. Edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General. Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de les Arts - Cultura en Viu

dimarts 13
CINEMA
Pat Garret & Billy The Kid, de Sam Peckinpah
Dins del seminari "La mort del Western"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge.
Plaça Cívica
Hora: a les 11 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB
CINEMA
Yasmina Reza va néixer a París. És autora de
diverses obres teatrals acollides amb gran èxit
internacional: Conversation après un enterrement,
L'Homme du hasard, La Traversée de l'hiver i en
especial Art. Aquesta comèdia s'estrenà a París el
1994, i entre d'altres llocs, s'ha estrenat també a
Berlín, Nova York, Londres i Madrid.
Sergio s'ha comprat un quadre blanc per una
quantitat exorbitant de diners. Marcos no entén que
a un amic seu pugui agradar-li aquell quadre. Ivan
vol reconciliar els dos amics.
Art és un text que reflexiona sobre l'art, sobre la
subjectivitat de l'art, la percepció. Parla del fet creatiu,
del valor de les coses imposades per la moda, el
mercat, la qualitat... Art és també una obra que gira
entorn de l'amistat i del compromís com a eixos
d'una relació. Mitjançant un seguit de confrontacions
aparentment anecdòtiques i carregades d'ironia, es
posen de manifest qüestions tan importants com la
feblesa dels ideals i la falta de comunicació.
El curs d'Iniciació a la Interpretació Teatral de l'Aula
de Teatre ha treballat diferents fragments d'aquesta
obra per a realitzar un exercici que es podrà veure
dalt de l'escenari.

Ay, Carmela! de Carlos Saura
Dins del cicle "Cinefòrum contra les guerres"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge.
Plaça Cívica
Hora: a les 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Assemblea d'Estudiants d'Econòmiques i
Centre de la Imatge de la UAB

dimecres 14
DOCUMENTAL
Cristine, de Mohammad Jafari
Captive Waiting
Dins del cicle "Documentals Iranians"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge.
Plaça Cívica
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Sessions en VO amb subtítols en anglès
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
TEATRE
Art, treball escènic a partir de l'obra de Yasmina Reza
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Marcia Cisteró

sala teatre de la uab
música i dansa
maig de 2003
MISSA DE HAYDN
Cor i Orquestra de l'Aula de Música de la UAB
Direcció: Poire Vallvé i Jesús Badia
Dimarts 20 de maig a les 13,30 h
COMBOS UAB & DJ MEREY
Aula de Música de la UAB
Direcció: Daniela García
Dimecres 21 de maig a les 17 h
SOM COM SOM?, IL·LEGAL i DONES
Aula de Dansa de la UAB
Direcció: Carles Salas i Norma Ros
Dimecres 28 de maig a les 17 h
Dijous 29 de maig a les 13 h i a les 19 h
Entrada gratuïta a tots els espectacles
Informació i entrades: Cultura en Viu

Lloc: Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Hora: a les 17 h
Entrada gratuïta limitada a l'aforament de la sala

dijous 15
DOCUMENTAL
Tanha Dar Tehran, de Pirooz Kalantari
School in the Hand of Children, de Orod Zand
Dins del cicle "Documentals Iranians"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge.
Plaça Cívica
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Sessions en VO amb subtítols en anglès
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
TEATRE
Art, treball escènic a partir de l'obra de Yasmina Reza
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Màrcia Cisteró
Lloc: Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Hora: a les 13 h
Entrada gratuïta limitada a l'aforament de la sala

