AVANTATGES CULTURALS

ARTEFACTE 06

FORMACIÓ ARTÍSTICA

L’Estruch de Sabadell

Properament a Artefacte 06

Cursos de l’SGAE i l’OSV amb crèdits de lliure elecció

Despacito, Cia. Raravis - Andrés Corchero i Rosa Muñoz.

“Hot Burrito” Cia. Pez en Raya

31 de març a les 21,30 h

Hot Burrito és un espectacle d'humor absurd amb clowns
més absurds encara, que té la noble intenció d’agafar el petit
ase que tots portem més o menys amagat a dins, i defensar amb
contundència a aquells que riuen de la seva pròpia ombra.
I naturalment, com ens indica la mateixa companyia de teatre
Pez en Raya, no és un espectacle on es regalin mantellets,
es cridio es prohibeixi ballar o cantar...

Resten obertes les inscripcions per als següents cursos
i tallers en conveni amb entitats amb crèdits de lliure elecció.

Oferta: 10 entrades gratuïtes. Trucar al Punt de Serveis a partir
del dilluns 12 i abans del dimecres 14 a les 12 h per reservar
una de les 10 entrades.

Orquestra Simfònica del Vallès
Noves Veus.

SGAE: Formes i metàfores del so
Convalidable per 3 crèdits
Dates i horaris: del 24 d’abril al 2 de maig de 17 h a 20 h
(sessions teòriques), del 4 de maig a l’1 de juny
de 17 h a 21 h (sessions pràctiques)
Inscripció on-line : de l’1 de febrer al 7 d'abril de 2006

Dimarts, 4 d'abril a les 14 h a la Sala Teatre de la UAB.
Orquestra Simfònica del Vallès: La Simfònica de prop

24 de març a les 21,30 h (T.M. La Faràndula, Sabadell)
25 de març a les 19 h (Palau de la Música, Barcelona)
Oferta: descompte del 50% (Faràndula) o 10% (Palau) mostrant
el carnet d'estudiant, PAS o PDI de la UAB a les taquilles.

“Suite Bufa”, de Joan Brossa
Al voltant d’un piano, tres personatges (un pianista, una cantatriu
i una ballarina) realitzen una sèrie d’accions que transformen
ad infinitum el significat dels objectes quotidians que els envolten.
La música i l’acció s'interrelacionen diluint-se en un espai únic
on es fa difícil, sinó impossible, de discernir els límits entre
la música i la poesia.

Convalidable per 2 crèdits
Dates i horaris: consultar web
Inscripció on-line: de l’1 de febrer al 27 de març de 2006
Més informació al nostre web: http://www.uab.cat/culturaenviu

Dimecres, 19 d’abril a les 13 h a la Sala Teatre de la UAB.

Estudiar a la UAB té avantatges!

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d’Estudiants.
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
punt.serveis@uab.es

L’Agenda al teu e-mail: si vols rebre setmanalment l’agenda per correu electrònic envia’ns un missatge a: cultura.enviu@uab.es
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ARTEFACTE 06: DANSA AMB LA CIA. RARAVIS - ANDRÉS CORCHERO I ROSA MUÑOZ.
ARTEFACTE 06: CABO SAN ROQUE EN CONCERT.
PREESTRENES: “CUANDO SUBE LA MAREA”, TRIOMFADORA DELS PREMIS CÈSAR.

Del 20 de març al 4 d’abril

2006
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PROGRAMACIÓ 20/03 A 02/04

DIA A DIA

Dilluns 20

Dilluns 27

CINEMA
Naruto (la película), de Tensai Okamura

CINEMA

Dins el cicle “Animació Japonesa”
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: OtakUAB

Hora: 13,30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: SAFOR

Hotel Rwanda, de Terry George

Dilluns 27
Dimarts 21

CINEMA

CINEMA
La espalda del mundo, de Javier Corcuera

Appleseed (la nueva película), de Shinji Amaraki

Dins el cicle “Cinema pels Drets Humans”
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Amnistía Internacional

“... de terrissa”:
dansa a Artefacte 06
Ell apareix. Ella apareix. Comparteixen, s’observen, els seus camins es creuen.
No es toquen; després, sí. Sempre amb abrics que no abandonen, potser
vinguin del fred, de lluny, de somnis. S’entenen; de vegades no. La terrissa
resisteix als anys, tal com passa amb alguns escassos i privilegiats encontres.
Definits en més d’una ocasió com a creadors profundament personals i amb
un llenguatge poètic i innovador, Andrés Corchero i Rosa Muñoz van formar
companyia l'any 1993. De llavors ençà, s'han anat reafirmant en un llenguatge
personal caracteritzat per la senzillesa, l’absurd, un delicat tractament
del tempo i una sensibilitat fora d'artificis, d’espectacularitats i de modes,
inspirat en el butoh japonès.
Dimarts, 21 de març a les 14 h a la Sala Teatre de la UAB.

Dimarts 28
Dimarts 21

ARTEFACTE 06: MÚSICA

ARTEFACTE 06: DANSA
Cia. Raravis - Andrés Corchero i Rosa Muñoz

Cabo San Roque

...de terrissa
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

Dimarts, 28 de març a les 14 h a la Sala Teatre de la UAB.

Sobredosi de bon cinema.
Com és costum, la Sala Cinema treu fum:
“Cuando sube la marea”, preestrena dels Cinemes Verdi.

Dimecres 22

CINEMA

CINEMA
Marnie, la ladrona, d’Alfred Hitchcock

Repulsión, de Roman Polanski

Dins el cicle “Història de la bogeria a l'era cinematogràfica”
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dimecres 22

CINEMA
El verdugo, de Luis García Berlanga
Dins el cicle “Cinema polític - Al sud des Pirineus”
Hora: 13 h
Lloc: Aula 12, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Ho organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Dijous 23

PREESTRENA DE CINEMA
Cuando sube la marea, de Yolande Moreau
i Gilles Porte
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Cicle Història de la bogeria: “Marnie, la ladrona”, “Repulsión”

Dijous 23

Dues històries de sexualitat reprimida i sublimada: a “Marnie, la ladrona”
Hitchcock sotmet, un cop més, la rossa Tippi Hedren a una sessió contínua
d'humiliacions. I a “Repulsión” una altra rossa, Catherine Deneuve, es tanca
al seu apartament enmig de visions de violacions i assassinats.

POESIA
La pau social

Un policia que s’introdueix a la màfia de Hong Kong i un mafiós que entra
a treballar a la policia intenten sobreviure en terreny enemic a “Infernal Affairs”.
“Together” és un film ben diferent. Una història d’amor a la música i entre
un pare i el seu fill, un petit violinista prodigi.
Cicle d'animació japonesa: “Naruto” i “Appleseed”
Dues pel·lícules d’anime que van trencar esquemes. “Naruto” explica
la història d’un jove ninja discriminat entre els seus companys perquè porta
un dimoni atrapat dins el seu cos. “Appleseed” és un dels exemples més
extraordinaris d’animació en 3D que ens han arribat des del Japó.

Dins el cicle “Història de la bogeria a l'era cinematogràfica”
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dimecres 29

Agradolça història d’amor entre una actriu còmica, Irene, que està de gira
amb un espectacle en solitari i un geganter, Dries, que va de fira en fira.
Amor que esdevé molt similar al que viu el personatge que l’Irene representa
en el seu show.

Cicle Asia oriental: “Infernal Affairs”, “Together”

Presentació del seu nou disc “França Xica”
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

Dimecres 29

Cabo San Roque presenta “França Xica”
Cabo San Roque presenta el seu nou CD “França Xica” a Artefacte 06.
Cabo San Roque utilitza instruments de construcció pròpia, fets a casa
a partir de materials de tot tipus: llauna, fusta, joguines, ampolles de suavitzant...
De la seva posada en escena en resulta una mena de des-concert teatralitzat
en el qual instruments i músics no deixen de donar tombs per l'escenari.
Vine a descobrir-ho.

Dins el cicle “Animació Japonesa”
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: OtakUAB

Dins el cicle “PAU-esia: poetes per la pau”
Amb Meritxell Cucurella-Jorba, Teresa Colom, Marcel Germain
Hora: 12 h
Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials
Ho organitza: Quark Poesia

Dijous 23

CINECLUB
Infernal Affairs, de Wai Keung Lao i Siu Fai Mak
Dins el cicle “Àsia Oriental”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang

Divendres 24

JORNADES
1a Jornada interuniversitària d’estudiants
de mestre - educació especial
Hora: 9,30 a 20 h
Lloc: Sala d’actes, Edifici del Rectorat
Ho organitza: UAB
Més informació: http://dewey.uab.es/educacioespecial

CINEMA
La pelota vasca, Julio Medem
Dins el cicle “Cinema polític - Al sud des Pirineus”
Hora: 13 h
Lloc: Aula 12, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Ho organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Dijous 30

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Dijous 30

CINECLUB
Together, de Chen Kaige
Dins el cicle “Àsia Oriental”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang

A partir de l’1 de març

ART
Exposició de pintura de Carles Guitart
Hora: 13 h
Lloc: Aparador d’Art de la Facultat de Veterinària
Ho organitza: Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura
i Facultat de Veterinària

Fins el 4 d’abril

EXPOSICIÓ
I Premi de fotografia científica de la UAB
Lloc: Sala d’Exposicions de la UAB, Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: UAB

L’entrada a la Sala Cinema i a la Sala Teatre és gratuïta
però està limitada a l’aforament. Les taquilles obren mitja
hora abans de cada espectacle.

