1/7 març 2004

ofertes i
recomanacions

comencen les segones parts dels
cicles història del cinema i stanley
kubrick

LESTRUCH de Sabadell
Oferta dinvitacions i descomptes per a
la programació de teatre, dansa i música,
de gener a juny de 2004.

adaptacions cinematogràfiques
a la sala cinema
preestrena dels cinemes verdi

Aquesta setmana disposem de 10
invitacions per al concert de Jaume
Sisa, divendres 5 de març, a les 21,30h.
Teniu fins dimecres 3 de març abans de
les 12 h per confirmar la vostra
assistència.

l'agenda · 28

ofertes i recomanacions

TEATRE LLIURE
El Teatre Lliure ofereix descomptes en
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 Puigcerver.
De dimarts a dissabte, a les 21 h,
diumenges, a les 18 h.
Condicions de l'oferta: Estudiants de la
UAB, 9 euros (amb el carnet d'estudiant).
ESPAI ESCÈNIC JOAN BROSSA
Oferta permanent del 50% de
descompte per als estudiants de la UAB,
en tots els seus espectacles.
Exclusivament per al portador del carnet
UAB. No acumulable amb altres ofertes
Espectacle en cartell: La Tempesta a
les mans (del 27 de febrer al 4 d'abril)
SALA ACME I SALA PREMIER
Oferta del 50% de descompte en els
concerts de pagament, i 50% de la
primera consumició en els concerts
gratuïts, amb el carnet d'estudiant de la
UAB.

Informació i reserves al Punt de Serveis
de lEdifici d'Estudiants, Plaça Cívica.
Ofertes exclusives per a la comunitat
universitària. Consulteu la nostra pàgina
web:

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

2001: una odisea en el espacio

Propers concerts: Madee i The
Unfinishes Sympathty (dia 11 de març
a la Sala Acme de Cerdanyola del Vallès,
i dia 14 de març a la Sala Premier de
Santa Perpètua de Mogoda)

dilluns 1

comencen les segones
parts dels cicles història
del cinema i stanley
kubrick

CINEMA
2001: una odisea en el espacio, d'Stanley Kubrick
Dins del Cicle "Stanley Kubrick II"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang i Centre de la
Imatge de la UAB
CINEMA
Extraños en el tren, d'Alfred Hitchcock
Dins del cicle "Adaptacions cinematogràfiques"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
dimarts 2

Los Olvidados, de Luís Buñuel

CINEMA

Comença el cicle "Història del Cinema II on
es farà un repàs d algunes de les millors
pel·lícules de la segona meitat del segle XX,
com ara Annie Hall, de Woody Allen, o
Playtime, de Jacques Tati. La primera
projecció és Los olvidados, de Luis Buñuel,
una producció mexicana que va significar el
retorn de Buñuel al cinema internacional. Un
retrat dur i gairebé documental sobre la fatalitat
del destí, labsurd i la part més irracional de
lexistència mateixa.

L'auberge espagnol, de Cédric Klapisch
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Xarxa d'Estudiants i Programa
d'atenció i acollida als Estudiants Estrangers i
Centre de la Imatge de la UAB

Iniciem el cicle Stanley Kubrick II amb una
de les seves millors pel·lícules, 2001:una
odisea en el espacio. Realitzada abans de
larribada de lhome a la lluna, la pel·lícula va
revolucionar el cinema de ciència ficció. Una
oportunitat magnífica per veure a la gran
pantalla algunes de les escenes més
espectaculars mai abans filmades. Durant
aquest semestre podrem gaudir dalguns dels
millors projectes de Kubrick, com ara La
naranja mecánica o  El resplandor.

CINEMA

adaptacions
cinematogràfiques
a la sala cinema
Tots els dimarts i dijous del mes de març, a
les 16 h, teniu una cita amb el cicle "adaptacions
cinematogràfiques". La primera projecció és
La ventana indiscreta, dAlfred Hitchcock, una
de les pel·lícules més emblemàtiques del
director anglès.
Durant aquest cicle us proposem pel·lícules de
diferents períodes, gèneres i temàtiques per
donar una visió de com el cinema ha adaptat
algunes de les grans obres literàries.

dimecres 3

Los olvidados, de Luis Buñuel
Dins del Cicle "Historia del Cinema II"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 12 h i 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
dijous 4
PREESTRENA
¿Qué se está cociendo? de Gurinder Chadha
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB i
Cinemes Verdi
CINEMA
Intimidad, de Patrice Chéreau
Dins del cicle "Adaptacions cinematogràfiques"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
EXPOSICIÓ
Fèlix Martí Ibáñez (1911-1972),
metge, sexòleg i llibertari
Del 25 de febrer al 19 de març
Lloc: Sala dExposicions de la UAB
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre dEstudis dHistòria
de les Ciències i Centre de les Arts - Cultura en Viu

