mostres de teatre, poesia
i música

16/22 de maig 2005

La propera setmana, la Sala Teatre de la UAB
acollirà una mostra del treball dalguns dels grups
i tallers artístics de Cultura en Viu.

nocturns: un concert molt especial
a la sala teatre

Els alumnes del Taller dEscriptura Teatral i
Dramatúrgia presentaran una mostra del seu treball
en format de lectura dramatitzada, a càrrec dels
alumnes dels tallers de lAula de teatre, el 24 de
maig, a les 13 h.

cineastas contra magnates, preestrena dels
cinemes verdi
el cineclub fritz lang us proposa el cicle
"cinema atòmic"

El mateix dia 24, Quark Poesia proposarà un recital
poètic a les 17 h.

la física: arrels de la realitat, eines del futur

l'agenda·
genda· 60

Per últim, el 25 de maig us convidem a un concert
del Taller de Grups de Cambra de lAula de Música
de la UAB, a les 13 h.

estudiar a la uab té
avantatges
MÚSICA
Ibercamera (Palau de la Música)
Quartet Casals
19/05, a les 21,00 h
Oferta: 35% de descompte presentant el carnet
d'estudiant de la UAB, compran l'entrada anticipada
a les oficines d'Ibercamera (Gran Via 636, 1r 2a)
Teatre Poliorama
Corey Harris & the 5 x 5 (Blues)
23/05, a les 21 h
Oferta: descompte de 3  presentant per anticipat
el carnet d'estudiant a les oficines de Mas i Mas
al C/ Trafalgar 4, 13B, Barcelona.
CINEMA
L'Estruch de Sabadell
Els millors curts del MECAL, programa 4
13/05 a les 21,30 h
Oferta: 10 entrades gratuïtes. Cal apuntar-se al
Punt de Serveis fins a les 12 h entre el dijous i el
dimecres anterior a l'espectacle
TEATRE
L'Estruch de Sabadell
Abril en París, de John Godber
21/05 a les 21,30 h
Oferta: 50% de descompte. 1 entrada per carnet
d'estudiant. Cal presentar el carnet a la taquilla
del T.M. La Faràndula o una hora abans de
l'espectacle a la taquilla de L'Estruch. Hi ha
disponibles 10 entrades per aquest descompte.
Sala Beckett
Franco ha muerto o Cómo idiotizar a un pollo
Del 12/05 a l'29/05
Oferta: descompte del 25% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla.
Espai Escènic Joan Brossa
Teatre virtual. Acte 5. Llenguatge
Del 13/05 al 05/06
Oferta: descompte del 50% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla, 25% presentant
el carnet de PAS i PDI.
Teatre Tantarantana
Cançons arrevistades del temps de la República
Del 04/05 a l'29/05
Oferta: descompte del 25% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla.

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

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

nocturns

Versus Teatre
Venècia, de Jorge Accame
Del 22/03 a l'29/05
Oferta: descompte del 25% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla.

dimarts 17

nocturns

DOCUMENTAL
Amor de lejos, de Diana Cuéllar
Xerrada amb la directora
Dins el cicle "Vive Colombia"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: estudiants de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB
dimecres 18
CINEMA

david jou
La Sala Teatre acollirà un concert molt especial. El Cor,
l'Orquestra i el Combo de la UAB repassaran la història
de la Física des de Plató fins a Einstein, amb la col·laboració
dun grup de cambra i recitadors. Aquestes forces suniran
a Nocturns, un espectacle intens, amb peces composades
per lESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)
sobre textos de David Jou, poeta i professor de la UAB.
Us convidem a gaudir de la Física amb nocturnitat i musica
en viu.
Nocturns es representarà en 3 ocasions: dijous 19, a les
14 h., a la Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica); dissabte
20, a les 21,30 h., a la Parròquia de la Puríssima Concepció
de Sabadell; i com a cloenda de l'Any de la Física, dijous
26, a les 14 h., a la Sala Teatre de la UAB.

Teléfono rojo: volamos hacia Moscú, d'Stanley Kubrick i La Jetée,
de Chris Marker
Dins el cicle "Cinema Atòmic"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang
CINEFÒRUM
Go Fish, de Rose Troche
Debat amb representants del Grup de Lesbianes Feministes
Dins el cicle Patriarcat i família
Hora: 15,30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Revolta Global UAB
dijous 19
PREESTRENA DE CINEMA
Cineastas contra magnates, de Carles Benpar
Amb la presència del director
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge de la UAB
CINEMA

cineastas contra magnates / una
setmana de cinema reivindicatiu
La preestrena dels Cinemes Verdi daquesta setmana és
Cineastas contra magnates, un documental que denuncia
el control que el poder econòmic exerceix sobre el setè
art. El film és una ferma denúncia de les alteracions que
pateix el cinema a mans dels distribuïdors, exhibidors,
televisions i altres mals necessaris. La pel·lícula compta
amb testimonis de directors molt sensibilitzats amb aquests
problemes, com Arthur Penn, Bertrand Tavernier, Luis
García Berlanga, Milos Forman i Woody Allen.
Cineastas contra magnates es projectarà el dijous 19,
a la Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica). Comptarem
amb la presència del seu director, Carles Benpar.
El Cineclub Fritz Lang presenta el seu nou cicle "Cinema
Atòmic", un seguit de films apocalíptics indispensables
per a afrontar els exàmens amb un humor apropiat. El
dimecres el món s'acaba amb dos films molt influents:
Teléfono rojo: volamos hacia Moscú, obra mestra de
l'humor negre sorgida de la ploma cinematogràfica d'Stanley
Kubrick i La Jetée, el mític poema fílmic de Chris Marker
que va inspirar el film de Terry Gilliam 12 monos. I el
divendres projectem El cuarto protocolo, una delicatessen
per a aquells i aquelles que encara estigueu estancats a
la Guerra Freda.
El cicle "Cinema Atòmic" el completaran Hiroshima, de
Masaki Mori i La hora final, d'Stanley Kramer, que de ben
segur ens faran desitjar les crispetes de Prozak.
La Sala Cinema acull també les noves projeccions dels
cicles "Vive Colombia" i "Patriarcat i família". Amor de Lejos
mostra lexperiència del periodista colombià Alfredo Molano,
amenaçat de mort al seu país i refugiat a Espanya, i els
seus intents per començar una nova vida. I Go Fish ens
presenta la Max, una atractiva jove lesbiana, que malgrat
el seu estil de vida desimbolt i a la moda, no coneix lamor
fins que es troba amb lEli, una dona casolana i rondinaire,
i ha de decidir si vol anar més enllà.

la física: arrels de la realitat, eines
del futur
La física estudia les lleis matemàtiques que regeixen els
fenòmens de la natura, nexplora les aplicacions i intenta
unificar-les. En ella conflueixen lobservació, lexperimentació
i el càlcul, literés gairebé filosòfic pels conceptes més bàsics
de la realitat i la fonamentació de les tecnologies que han
de configurar el futur. Aquesta exposició vol mostrar,
concisament, què és i quin camí segueix la física, els seus
orígens, les seves bases, les seves aplicacions i els seus
problemes oberts. Volem donar a conèixer la recerca en
física que sestà portant a terme al campus i les seves
connexions internacionals.
Fins el 17 de juny, a la Sala d'Exposicions de la UAB, Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General (Plaça Cívica).

Platoon, d'Oliver Stone
Dins el cicle: "Cinema a l'ETSE en versió original"
Hora: 13 h
Lloc: Sala de Graus, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Ho organitza: Enginyeria Sense Fronteres
MÚSICA
Nocturns
Obres per a Cor, Orquestra, Combo, Grup de Cambra i recitadors
Text i poemes de David Jou, música de Sergi Casanelles i Guillem Ramiro (ESMUC)
Director del Cor: Poire Vallvé
Director de lOrquestra: Jesús Badia
Directora del Combo: Daniela Garcia
Director del Grup de Cambra: David Malet
Coordinació escènica: Arnau Vidal
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
EXPOSICIONS
Presentació de les exposicions de l'Any de la Física (nANoPimATmoLEc,
El viatge de les arestes i La Física: arrels de la realitat, eines del futur)
Amb la presència de Víctor F. Puntes, Carles Pujol, David Jou i Teresa Camps
Hora: 15,30 h
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB, Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: Any de la Física - UAB
divendres 20
CINEMA
El cuarto protocolo, de John Mackenzie
Dins el cicle "Cinema Atòmic"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang
dissabte 21
MÚSICA
Nocturns
Versió de concert
Text i poemes de David Jou, música de Sergi Casanelles i Guillem Ramiro (ESMUC)
Director del Cor: Poire Vallvé
Director de lOrquestra: Jesús Badia
Hora: 21,30 h
Lloc: Parròquia de la Puríssima Concepció, Via Massagué 19, Sabadell
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
fins el 27 de maig
FOTOGRAFIA
nANoPImATmoLEc: nanopartícules i materials moleculars
Exposició de Víctor F. Puntes
Lloc: Vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Any de la Física - UAB
fins el 17 de juny
EXPOSICIÓ
La Física: arrels de la realitat, eines del futur
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB, Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: Any de la Física - UAB

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.

