el cineclub fritz lang
projecta una nova revista
i convida els cinèfils a
participar a les seves
trobades setmanals

13/22 de desembre 2004
tangos i espirituals negres al concert de
nadal de la uab

El proper dia 14 de desembre tindrà lloc una reunió
especial a l'entorn dels nous projectes del Cineclub.
Busquem gent amb ganes de viure el cinema,
debatre, criticar, organitzar activitats i cicles de
projeccions, i que vulgui escriure a la nova revista.
Tothom que hi estigui interessat està convidat a
assistir a aquesta o a qualsevol de les següents
trobades.

obres de caro, palazuelo i corberó
transformen el campus en un museu
a l'aire lliure
beautiful boxer, nova preestrena dels cinemes
verdi amb la presència del seu director

El Cineclub Fritz Lang es reuneix cada dimarts a
les 15 h al despatx R-130 de l'Edifici d'Estudiants
(Plaça Cívica). Si voleu posar-vos en contacte ho
podeu fer a través de cultura.enviu@uab.es.

l'agenda·
genda· 47

descobreix el cineclub fritz lang

estudiar a la uab té
avantatges
MÚSICA
Orquestra Simfònica del Vallès
10% de descompte en els concerts simfònics que
lOrquestra Simfònica del Vallés fa al Palau de la
Música Catalana (Sant Francesc de Paula 2,
Barcelona). Per gaudir de l'oferta, sha de presentar
el carnet de la UAB a la taquilla del Palau. Els
propers concerts són: dissabte 18 de desembre
a les 19 h: Festival de valsos i danses.
Jamboree
Descomptes especials pels espectacles indicats.
Caldrà que els alumnes adquireixin les entrades
anticipades a Pianos Mas (C/Ausiàs Marc 147,
tel.93 245 7396). Aquesta setmana hi ha les
següents ofertes: divendres 17 i dissabte 18 de
desembre a les 23 h, Gari Willis Trio-Jazz, Preu
estudiant UAB: 6  (Preu normal: 12 ).
Moog
Dues entrades al preu d'una o 3 de descompte
en adquirir una entrada a la porta del local amb el
carnet de la UAB. Aquesta setmana hi ha les
següents ofertes: dimecres 15 de desembre a les
00 h, Munk (Gomma, Ger); dijous 16 de desembre
a les 00 h, Asuntos de Baile 07: Omar + Juan
B; dimecres 22 de desembre a les 00 h, Arildo
Dildo. Preu estudiant UAB: 5 o dues entrades al
preu duna (Preu habitual: 8).
ALTRES
LEstruch de Sabadell
Ofertes dentrades gratuïtes i descomptes per a
un ampli ventall d'espectacles. Per gaudir
d'aquestes oferte, heu de reservar la vostra entrada
al Punt de Serveis de l'Edifici d'Estudiants la
mateixa setmana de l'espectacle, fins al dimecres
a les 12 h. Les entrades corresponents caldrà
recollir-les previament, de dijous a dissabte, al TM
La Faràndula de Sabadell. Aquesta setmana hi ha
les següents ofertes:
MÚSICA: divendres 17 de desembre a les 21,30
h, concert de Quimi Portet (20 entrades al 50%)
DANSA: dijous 16 de desembre a les 21,30 h,
Ölelès, amb coreografia de Damián Muñoz i Jordi
Cortès (disponibles 20 invitacions gratuïtes).

2005
Aquesta és la darrera agenda del 2004. Cultura
en Viu us desitja un 2005 carregat de cultura.

lagenda al teu e-mail
si vols rebre setmanalment lagenda per correu electrònic
envians un missatge a: cultura.enviu@uab.es

beautiful boxer

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d'Estudiants,
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.es
www.uab.es/culturaenviu

concert de nadal

dimarts 14
CINEMA I DRET
Historia de Qiu Ju, de Zhang Yimou
Dins del cicle Imatges del Dret al Cinema
Hora: 13,30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions i
Centre de la Imatge de la UAB
CINEMA

aula de música de la uab
Benvinguts al Concert de Nadal del Cor i de lOrquestra
de la UAB. El cor ens ofereix un repertori que celebra la
diversitat: des del cant de difunts a lexplosiu Ride the
Chariot, del tendre Gabaren Erdian a lenèrgic Cànon
de la Física, de líntima Palabras para Julia a lextravertida
Siyahamba. La nostra intenció és aprofundir en la vessant
més popular de la música coral, on les veus de tot un
poble suneixen per expressar la part més espiritual de la
seva cultura. Amb aquest mosaic català, africà, basc,
castellà i afro-americà, el Cor de la UAB ens ofereix el seu
petit homenatge a la diversitat de les cultures.
Per la seva banda, lOrquestra de la UAB ens convida a
un recorregut simbòlic per tres moments de transició en
la història de la música clàssica. En primer lloc, gaudirem
de la Simfonia núm. 2 de Johann Christian Bach, fill del
gran Johann Sebastian i compositor capdavanter de la
transició entre lestil barroc i lestil clàssic. En segon lloc,
lorquestra interpretarà La mort dÅse, del Peer Gynt de
Grieg, obra molt popular del nacionalisme musical del
segle XIX. Per últim, escoltarem la música de Piazzolla,
que fon la tradició del tango argentí, lexperimentació del
jazz i la revolució simfònica del segle XX.
Amb aquesta invitació a la diversitat i a la transformació,
us desitgem bones vacances. El concert tindrà lloc el dijous
16, a les 13 h, a la Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica).

macba i uab acorden la cessió
d'obres del museu que seran
exhibides al campus
Aquest acord de cessió amb el MACBA es concreta en
tres escultures: Solar I de Pablo Palazuelo, El Rei i la
Reina de Xavier Corberó i Barcelona Discovery, d'Anthony
Caro. L'obra de Pablo Palazuelo, que ha rebut el premi
Velázquez de les Arts Plàstiques 2004, s'instal·larà davant
l'edifici de l'Hemeroteca General. Nascut a Barcelona l'any
1935, Xavier Corberó és un dels escultors catalans més
populars; la seva obra es trobarà a la Rambla Nord, davant
la Facultat de Ciències de l'Educació. Sir Anthony Caro
ha estat un dels escultors més influents en l'escultura de
la segona meitat del segle XX. La seva obra es plantarà
a la plataforma sobre l'Eix Central davant l'entrada a les
Facultats d'Econòmiques i de Ciències Polítiques i de
Sociologia.
L'acte inaugural de la instal·lació d'aquestes escultures
tindrà lloc el divendres 17 a les 14 h, davant l'edifici de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (Plaça
Cívica).

beautiful boxer, preestrena dels
verdi amb convidats d'excepció
Film polèmic que adapta a la gran pantalla la vida de
Parinya Charoenphol, el primer kickboxer transsexual de
la història. La pel·lícula és una crònica de la seva vida,
des de l'adolescència i abasta la seva carrera fulgurant
com a boxejador destil muya thai. Paradoxalment, el jove
sendisa en aquest món masclista per pagar-se una operació
de canvi de sexe, i ho fa posant en pràctica les tècniques
de lantic muya thai: maquillatge i manicura rituals abans
de pujar al ring, moviments on la delicadesa es confon
amb la violència. L'efervescència del cinema asiàtic, en
aquest cas tailandès, està enriquint les nostres pantalles
amb temes originals. El director de Beautiful Boxer,
Ekachai Uekrongtham, el seu actor protagonista i la persona
en la qual està basada la història, ens presentaran la
pel·lícula i ens explicaran el secret daquest art marcial.
La pel·lícula es projectarà el dijous 16, a les 12 h, a la Sala
Cinema de la UAB (Plaça Cívica).

Otro país, de Marek Kanievska
Dins del cicle Cinema i col·loqui gai i lèsbic III
Tema del col·loqui: Igualtat social
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: JALG i Centre de la Imatge de la UAB
dimecres 15
CINEMA
Las hermanas Munakata, de Yasujiro Ozu
Dins del cicle Història del Cinema I
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
dijous 16
PREESTRENA DE CINEMA
Beautiful Boxer, d'Ekachai Uekrongtham
Amb la presència del director i de l'actor protagonista
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge de la UAB
MÚSICA
Concert de Nadal del Cor i lOrquestra de la UAB
Nadales, espirituals negres i cançons populars
Direcció: Poire Vallvé i Jesús Badia
Hora: 13 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
dimarts 21
CINEMA I DRET
La ley del silencio, d'Elia Kazan
Dins del cicle Imatges del Dret al Cinema
Hora: 13,30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions i
Centre de la Imatge de la UAB
divendres 17
Inauguració de les escultures de Pablo Palazuelo,
Xavier Corberó i Anthony Caro
Lloc: Davant de l'Edifici de la Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: MACBA i UAB
fins el 17 de desembre
FOTOGRAFIA
Els Rostres de Nicaragua
Exposició fotogràfica de Joan Carles Romero
Lloc: vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: CESIC, Departament dArqueologia i d'Antropologia
i Cultura en Viu
ART
Èczema
Exposició dobjectes i números de la revista dart i lletres Èczema
Lloc: Sala dExposicions de la UAB, Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General, Plaça Cívica.
Ho organitza: Museu dArt de Sabadell i Cultura en Viu

Lentrada a la Sala Cinema i a la Sala Teatre és gratuïta però està
limitada a laforament. Les taquilles obren mitja hora abans de cada
espectacle.

