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sexualitat i religió a
la sala cinema de la
uab

cursos de cinema, dansa, música i
teatre amb crèdits de lliure elecció
curs "la simfònica de prop"

Iniciem la programació del cinema
daquest segon semestre amb la
projecció de la pel·lícula Sacerdote,
dAntonia Bird (1996), que sinscriu
dintre de la segona part del Cicle de
cinema i Col·loqui lèsbic i gai. La
pel·lícula dAntonia Bird parla de les
emocions i les situacions que viu un
jove sacerdot homosexual en el si de
la seva comunitat. Un retrat dur i
polèmic que aconsegueix fer-nos
reflexionar, i que reobre el debat sobre
els dogmes morals i religiosos. El tema
és LEsglèsia i la seva vinculació amb
la cultura europea, un col·loqui de
màxima actualitat sobre la situació
actual de lEsglèsia catòlica.

sexualitat i religió a la sala
cinema de la uab
preestrena dels cinemes verdi

l'agenda
genda · 27

exposició fèlix martí ibáñez
(1911-1972), metge, sexòleg i llibertari

ofertes culturals
El Teatre Lliure ofereix un descompte
especial per a alumnes de la UAB per
l'espectacle El retablo de las maravillas
- Els Joglars. Cinco variaciones sobre
un tema de Cervantes.
Del 20 de febrer a l'11 d'abril, a la Sala
Fabià Puigserver. De dimarts a dissabte
a les 21 h i diumenges a les 18 h
Condicions de l'oferta: Estudiants de la
UAB 9 euros (presentant el carnet
d'estudiants).

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

exposició fèlix martí ibáñez

Informació al Punt de Serveis de lEdifici
d'Estudiants, Plaça Cívica.
Podeu consultar totes les ofertes
exclusives per a la comunitat universitària
a la pàgina web de Cultura en Viu

dimarts 24

curs: "la simfònica de
prop"

CINEMA I COL·LOQUI
Sacerdote, d'Antonia Bird
Tema del col·loqui: L'església i la seva vinculació amb
la cultura europea
Dins del cicle Cinema i Col·loqui Lèsbic i Gai II
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
dimecres 25
EXPOSICIÓ

la simfònica del vallès

LOrquestra Simfònica del Vallès i la Universitat
Autònoma de Barcelona organitza aquest curs
monogràfic, que pretén apropar els alumnes a
la formació orquestral, a través de l'exemple
de la pròpia Orquestra Simfònica del Vallès i
per mitjà de lanàlisi dels conceptes
d'organització empresarial d'una orquestra i de
la crítica musical. El curs es completa amb una
visita al Palau de la Música Catalana i una
trobada amb directors i compositors, a més de
l'assistència a dos concerts de l'orquestra i als
assaigs previs.
El curs tindrà una durada de 20 h i es dividirà
en 4 sessions; 5,12,13 i 19 de març. Les
inscripcions es poden realitzar al Punt de
Serveis de l'Edifici d'Estudiants (Plaça Cívica)
entre el 16 de febrer i el 4 de març. El preu
total del curs és de 40, incloent les entrades
als concerts.

Fèlix Martí Ibáñez (1911-1972), metge,
sexòleg i llibertari
Del 25 de febrer al 12 de març
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General, Plaça Cívica
Hora dinauguració : 13 h
Ho organitza: Centre dEstudis dHistòria
de les Ciències i Centre de la Arts  Cultura en Viu
dijous 26
PREESTRENA DE CINEMA
Monster, de Patty Jenkins
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge
de la UAB
CURSOS DE CINEMA, DANSA, MÚSICA I TEATRE
2n semestre del curs 2003-2004
AULA DE DANSA DE LA UAB
Curs d'iniciació a la dansa contemporània
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Curs de flamenc i sevillanes
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Curs d'iniciació a la dansa-moviment teràpia*
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
Curs intensiu de Dansa del Ventre
Sense crèdits de lliure elecció
AULA DE TEATRE DE LA UAB

exposició fèlix martí
ibáñez (1911-1972), metge,
sexòleg i llibertari
El Centre dEstudis dHistòria de les Ciències
proposa, a partir del 25 de febrer, una exposició
monogràfica sobre la figura de Fèlix Martí
Ibáñez a la Sala dExposicions de la UAB,
Plaça Cívica.
Fèlix Martí Ibáñez va ser un personatge
compromès amb la seva època. Va participar
en lOrganització Sanitària Obrera, entitat
catalana de la CNT que pretenia establir una
alternativa al sistema sanitari aleshores vigent,
i va ser una figura molt important quan va
esclatar la Guerra Civil. Més enllà de la seva
professió, va promoure clubs i reunions amb
col·loquis on sabordaven temes vinculats amb
les diverses vessants de la seva activitat vital,
des del professional mèdic fins a leducador i
lintel·lectual.

Curs d'entrenament actoral
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Periodisme cultural: curs de crítica teatral
i anàlisi d'espectacles
Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció
AULA DE MÚSICA DE LA UAB
Curs de tècnica de veu
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
CENTRE DE LA IMATGE DE LA UAB
Curs "Adaptació cinematogràfica de la literatura
al cinema"
Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció
Inscripcions: del 16 al 27 de febrer de 2004, al Punt
de Serveis.
*Inscripcions al Servei dActivitat Física de la UAB
Places limitades en tots els cursos oferts.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Curs "La Simfònica de prop"
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció
Inscripcions: del 16 de febrer al 4 de març de 2004, al
Punt de Serveis.
Places limitades
Podeu consultar informació més detallada daquests cursos
a la nostra pàgina web:

