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Del 26 de setembre al 22 d’octubre

2006-2007: NOU CURS, NOVA PROGRAMACIÓ, NOUS REPTES...

FORMACIÓ ARTÍSTICA, CURSOS I TALLERS AMB CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ.

OBRIM LA SALA CINEMA: CINEMA POLÍTIC, LEGAL I PREESTRENES.

“1 MILIÓ DE LLIBRES” I “ROJO INDIO”, ESTRENEM EXPOSICIONS

AVANTATGES CULTURALS

Estudiar a la UAB té avantatges!

CONCURS FESTA MAJOR

Participa a la Festa Major!

L’Autònoma Actua és un programa d’activitats musicals, escèniques
i artístiques proposades pels membres de la comunitat universitària.
El seu objectiu principal és fomentar la participació de tots els
membres de la comunitat universitària de la UAB que tinguin
propostes, iniciatives artístiques o que formin part d’algun grup
de música, teatre o dansa. Un dels àmbits d’actuació del programa
és a la Festa Major.

El termini d'inscripció es tanca el 3 d'octubre. Pots consultar
les bases al nostre web www.uab.cat/culturaenviu.

Espai Escènic Brossa

Un mar dins del calaix, de Joaquim Ruyra
Amb Fina Rius
Del 13 de setembre al 8 d'octubre

Oferta: 50% de descompte mostrant el carnet d'estudiant
de la UAB a la taquilla, 25% mostrant el carnet de PAS i PDI.

Crea el cartell de la Festa Major de la UAB

La UAB convoca un concurs per a triar el cartell de la Festa Major
2006, per a fer-ne la promoció i alhora fomentar la participació
dels col·lectius de la UAB.

S’hi pot presentar qualsevol col·lectiu de la UAB que ho sol·liciti.
El termini d’admissió de cartells finalitza el divendres 29
de setembre a les 20 h.

L’AUTÒNOMA ACTUA

L’Agenda al teu e-mail: si vols rebre setmanalment l’agenda per correu electrònic envia’ns un missatge a: cultura.enviu@uab.es

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

PROGRAMACIÓ 26/9 A 22/10 DIA A DIA

Nou curs: nova programació,
nous reptes...
Salut camarades! Esperem que hagueu tingut un estiu bo i fructífer i que
aquest nou curs sigui productiu i estigui ple de noves emocions i satisfaccions.
Farem tot el possible per a oferir-vos una programació variada, arriscada,
compromesa i... gratuïta! No es pot demanar més.

A l'Agenda de Cultura en Viu continuareu trobant la informació de les activitats
culturals i artístiques més destacades del campus, així com ofertes de teatre,
música, dansa i cinema pels estudiants, professorat i PAS.

Cursos i tallers amb crèdits de lliure elecció
Sis són les aules artístiques de l'Autònoma: l'Aula de Teatre, l'Aula de Dansa,
l'Aula de Música, Quark Poesia, l'Espai B5-125 d'Art i el Centre de la Imatge.
Aquest grups ofereixen un conjunt de cursos i tallers oberts a tothom (no cal
que siguis de la UAB) i que són convalidables per crèdits de lliure elecció.

En aquesta Agenda podeu trobar el llistat dels cursos d'quest any (vegeu
Dia a dia). Les inscripcions comencen el 2 d'octubre. Al nostre web trobareu
més informació (www.uab.es/culturaenviu).

Obrim la Sala Cinema, no t’ho pots perdre.
Dos cicles obren la programació de la Sala Cinema.

El Centre de la Imatge continua explorant la història del cinema i aquest
semestre centra la seva mirada en un gènere sempre d'actualitat: el cinema
polític, amb títols tan importants com "El político", film de Robert Rossen
guardonat amb l'òscar a la millor pel·lícula, que es projectarà el dimecres 18.

En col·laboració amb la Facultat de Dret portem "Imatges del Dret al Cinema",
cicle relacionat amb el món de les lleis o el seu incompliment, ja sigui des
de la vessant còmica ('Una noche en la ópera'), criminològica ('Anatomía de
un asesinato'), o històrica ('El caso Winslow', que projectarem el dimarts 10).

I, continuant la tradició, els dijous 19 a les 12 h tornen les preestrenes dels
Cinemes Verdi: una oportunitat única de gaudir dels millors films independents
abans que s'estrenin al cinema.

Tot, com sempre, a la Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica).

“1 milió de llibres” i “Rojo indio”, inaugurem
dues exposicions.
1 milió de llibres a les biblioteques de la UAB. Què vol dir aquesta xifra?
És molt? És poc? Paga la pena sutbratllar-la, destacar-la, celebrar-la?
Sí, perquè ... A Catalunya només 3 biblioteques tenen mes d'un milió de
documents. A Espanya només una dotzena d'universitats assoleixen aquesta
xifra. En un país amb poques -i primes- biblioteques 1 milió de llibres confirma
la majoria d'edat de les col.leccions d'una biblioteca universitària. Ara ja
podem dir: Estem fent una biblioteca de 2 milions de llibres!! A la Sala
d'Exposicions de la UAB, Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General,
Plaça Cívica.

“Rojo indio” és una mostra de fotografies de Miriam Morales, estudiant
de la UAB, on es presenta una mirada particular a la ciutat històrica i mil·lenària
dels inques: Cusco.
Al vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica.

Dimecres 27

CINEMA

Una casa de locos, de Cédric Klapisch

Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Programa d'Acollida d'Estudiants Estrangers

Dimarts 3

CINEMA

Testigo de cargo, de Billy Wilder

Dins el cicle "Imatges del Dret al Cinema"
Presentació a càrrec del professor Antonio Serrano
Hora: 13.30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions

Dimecres 4

PRESENTACIÓ

Exposició 1 milió de llibres a la UAB

Mostra dels fons documentals de les biblioteques
de la UAB
Hora: de 12 h a 14 h
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB, Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: Servei de Biblioteques i Cultura en Viu

Dimarts 10

MÚSICA

Simfonia “Jupiter”, de W.A. Mozart

Concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès
Hora: 12 h
Lloc: Sala de Revistes de la Biblioteca d'Humanitats,
Facultat de Filosofia i Lletres
Ho organitza: Vicerectorat d'Estudiants i de Cultura
i Facultat de Filosofia i Lletres

Dimarts 10

CINEMA

El caso Winslow, de David Mamet

Dins el cicle "Imatges del Dret al Cinema"
Presentació a càrrec del professor Antonio Serrano
Hora: 13.30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions

Dimecres 11

CINEMA

El nombre de la ley, de Pietro Germi

Dins el cicle "Cinema Polític"
Presentació a càrrec de Josep Maria Català, director
del Centre de la Imatge de la UAB
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dimarts 17

CINEMA

Matar a un ruiseñor, de Robert Mulligan

Dins el cicle "Imatges del Dret al Cinema"
Presentació a càrrec del professor Antonio Serrano
Hora: 13.30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Àrea d'Història del Dret i de les Institucions
i Cultura en Viu

Dimecres 18

CINEMA

El político, de Robert Rossen

Dins el cicle "Cinema Polític"
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dijous 19

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

Fins el 5 de desembre

EXPOSICIÓ

1 milió de llibres a la UAB

Mostra dels fons documentals de les biblioteques
de la UAB
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB, Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: Servei de Biblioteques i Cultura en Viu

A partir del 9 d'octubre

EXPOSICIÓ

Rojo indio

Exposició fotogràfica de Miriam Morales Polar
Lloc: Vestíbul de la sala de Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

A partir del 2 d'octubre

FORMACIÓ ARTÍSTICA

Inscripcions als cursos i tallers amb crèdits de lliure
elecció

Inscripcions on-line a www.uab.cat/culturaenviu
Inscripcions presencials: Punt de Serveis de l'Edifici
d'Estudiants, Plaça Cívica, d'11 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Aula de Dansa:
Curs d'iniciació a la dansa contemporània, 1r sem (1,5 c)
Curs d'iniciació a la dansa contemporània, 2n sem (2 c)
Curs d'iniciació al flamenc i les sevillanes, 1r sem (1,5 c)
Curs d'iniciació al flamenc i les sevillanes, 2n sem (2 c)
Curs d'iniciació a la dansa oriental, 1r sem (1,5 c) (2 c)
Curs d'iniciació a la dansa oriental, 2n sem (2 c) (2 c)
Curs de balls tradicionals africans (1,5 c)
Taller de creació coreogràfica (6 c) *

Aula de Música:
Taller d'introducció al cant coral (3 c) *
Taller d'introducció a l'orquestra (3 c) *
Curs de tècnica de veu (3 c) *
Taller de combos (3 c) *
Taller de música de cambra (1,5 c) *
Taller de gòspel (1,5 c)
Curs d'antropologia del Blues i la cultura Rock (2 c)

Aula de Teatre:
Taller d'introducció a la tècnica Alexander (1,5 c)
Curs bàsic de teatre (2 c)
Lectures dramatitzades (2 c)
Taller de teatre físic (1,5 c)
Introducció al Teatre Musical (crèdits per determinar)
Taller d'iniciació a la interpretació teatral (6 c) *
Taller de creació d'espectacles (9 c) *
Taller d'escriptura teatral i dramatúrgia (5 c)

Espai B5-125 d'Art:
Curs de fotografia analògica (1,5 c)
Curs de fotografia digital (2,5 c)
Taller de gestió d'exposicions (4 c)

Centre de la Imatge:
El cinema didàctic de Roberto Rossellini (2 c)

*Preinscripció presencial per prova de nivell


