nocturns, concert de
cloenda de l'any de la física

23/31 de maig 2005

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. Nocturns és un poema
de poemes del desenvolupament de la concepció
del món. Entre la macrofísica i la microfísica shi
troba, atrapat potser, lhome amb el seu pensament,
les seves emocions i les seves creences. Us
convidem a gaudir de la Física de la paraula i la
musica en viu.

mostres de poesia, teatre i música
nocturns: concert de cloenda
de l'any de la física
II cafè concert de jazz fusió
mi padre es ingeniero, preestrena dels
cinemes verdi

Aquesta agenda tornarà a principis del curs vinent
per continuar sent el mitja de comunicació de les
prospeccions artístiques més agosarades del
campus.
Podeu consultar tota lactualitat cultural del campus
a la nostra pàgina web.

estudiar a la uab té
avantatges
MÚSICA
Orquestra Simfònica del Vallès
Concert a la carta (27/05, a les 21,30 h, al T.M.
La Faràndula; 28/05, a les 19:00 h, al Palau de la
Música)
Oferta: 50% de descompte en els concerts que
lOrquestra fa al TM La Faràndula (Alfons XIII 33,
Sabadell) i 10% de descompte en els concerts al
Palau de la Música Catalana (Sant Francesc de
Paula 2, Barcelona). Per gaudir de loferta, sha
de presentar el carnet de la UAB (estudiants,
professorat o PAS) a la taquilla
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.
TEATRE
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.

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.
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.

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

"cinema atòmic" a la sala cinema

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.

l'agenda·
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conclou el cicle "cinema atòmic"

Aquest concert de cloenda de l'Any de la Física tindrà
lloc dijous 26, a les 14 h., a la Sala Teatre de la UAB
(Plaça Cívica) i serveix per tancar un curs ple de
textures, cadències i dactivitats artístiques
proposades pels grups de Cultura en Viu.

mostres de poesia, teatre i música

dilluns 23
TEATRE
Lectures dramatitzades de textos dels alumnes
del Taller dEscriptura Teatral i Dramatúrgia
Direcció taller: Victòria Szpunberg
Direcció lectures: Ricard Gázquez
Hora: 13 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Teatre de la UAB
MÚSICA
Cafè Concert de Jazz Fusió
Combo Estable de la UAB
Hora: 15,30 h
Lloc: Bar La Plaça, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música
CINEMA

Aquesta setmana, la Sala Teatre de la UAB acull una mostra
del treball dalguns dels grups i tallers artístics de Cultura en
Viu.
Els alumnes del Taller dEscriptura Teatral i Dramatúrgia
presenten una mostra del seu treball, en format de lectura
dramatitzada, a càrrec dels alumnes dels tallers de lAula de
teatre, el 23 de maig, a les 13 h.
Amb el títol de Poe SÍ a, Quark Poesia ens proposa una
trobada entre estudiants i poetes, i un recital a les 17 h.
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.

mi padre es ingeniero, última
preestrena dels cinemes verdi

Inuyasha: Tenka hadou no Ken (L'espasa per conquerir el món),
de Rumiko Takahashi
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: OtakUAB
dimarts 24
DOCUMENTAL
El cuento de Héctor, de Marisol Soto i Martha Hincapié
Xerrada amb les directores
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
POESIA
poe SÍ a
Trobada destudiants i poetes
Amb Marcel Germain, Jordi pruñosa, Meritxell Pucurull, Gerard Altaió, Martí Sales
i Francesc Garriga
Hora: 17 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Quark Poesia de la UAB
dimecres 25
CINEMA
Hiroshima, de Masaki Mori
Dins el cicle "Cinema Atòmic"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang
MÚSICA

mi padre es ingeniero
Guédiguian i els seus actors habituals ens ofereixen una
pel·lícula sobre el desengany polític, sense apartar-se de la
seva línia de director militant i compromès. Aquest cop, però,
duna manera molt diferent: la pel·lícula és una paràbola (des
dun punt de vista comunista) sobre la Nativitat. Jérémie i
Natacha són metges. Sestimen des dels 14 anys, però mai
no acaben de consolidar la seva relació. Un bon dia, Natacha
labandona perquè no està disposada a deixar-ho tot per
donar suport a la seva carrera política i decideix instal·lar una
consulta en un barri marginal. Una nit és violada per un veí
feixista i entra en un estat catatònic. És llavors quan Jérémie
i Natacha es converteixen en uns improbables Josep i Maria.

hiroshima i la hora final tanquen
el cicle "cinema atòmic"
Lapocalipsi sha instal·lat a la Sala Cinema per obra i gràcia
del Cineclub Fritz Lang, que aquesta setmana ens ofereix
una altra dosi de radioactivitat cinematogràfica. Gen és un
noi que sobreviu a latac nord-americà a Hiroshima, un dels
anime més respectats per la crítica. La destrucció i els
efectes posteriors estan narrats amb una cruesa que en
imatge real resultaria insuportable. Per tancar el cicle
projectarem La hora final. Basada en la novel·la On the
Beach, de Nevil Shute, explica els darrers mesos de vida
dels últims habitants de la Terra, arrasada per una guerra
nuclear. El dimecres i el divendres a les 12 h, a Sala Cinema
de la UAB (Plaça Cívica).

cafè concert de jazz fusió
Estudiants, ociosos i melòmans! El Combo de la UAB
protagonitzarà un abordatge musical a les atapeïdes taules
del bar de la Plaça Cívica. Hem decidit atacar les vostres
oïdes amb els millors estàndards de jazz a lhora del tallat.
Només així podrem aixecar els ànims alacaiguts de lestudiant
mig de lAutònoma, que lluita per acabar aquest curs feixuc.
El concert tindrà lloc el dilluns 23, a les 15,30 h, al bar La
Plaça (Plaça Cívica).

Concert del Taller de Grups de Cambra
Obres de Mozart, Rachmaninov, Fauré, Hindemith, Ponce i Douglas M. Bringas
Direcció: David Malet
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
dijous 26
PREESTRENA DE CINEMA
Mi padre es ingeniero, de Robert Guédiguian
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge de la UAB
MÚSICA
Nocturns
Cloenda de l'Any de la Fïsica - UAB
Obres per a Cor, Orquestra, Combo, Grup de Cambra i recitadors
Poemes de David Jou, música de Sergi Casanelles i Guillem Ramiro (ESMUC)
Direcció: Jesús Badia, Daniela Garcia, David Malet i Poire Vallvé
Coordinació escènica: Arnau Vidal
Hora: 13,30 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música de la UAB i Any de la Física - UAB
divendres 27
CINEMA
La hora final, d'Stanley Kramer
Dins el cicle "Cinema Atòmic"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang
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: Cultura en Viu i 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: Cultura en Viu, 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.

