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Del 19 de febrer al 4 de març

ARTEFACTE 07: LLIBERT FORTUNY ELÈCTRIC QUINTET.

MÚSICA: L’OSV ARRIBA A L'AUTÒNOMA.

CICLES DE CINEMA: CEL·LULOIDE A LA CARTA

CURSOS I TALLERS ARTÍSTICS AMB CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ.

ARTEFACTE 07

L’Artefacte 07 ve ple d’energia cinètica. Bumm!

Curs de balls tradicionals africans
Convalidable per 1,5 crèdits.
Aprendre a ballar les danses i conèixer les músiques tradicionals
de l'Àfrica occidental (Senegal, Mali i Guinea Conakry).
Inscripció oberta fins el 23 de febrer.

Introducció al teatre musical: interpretació de cançons
Convalidable per 2 crèdits
L’objectiu del curs es proporcionar la metodologia necessària
per afrontar la preparació d'un text cantat.
Inscripció oberta fins el 23 de febrer.

Més informació a www.uab.cat/culturaenviu.

Agenda

Dimarts 27 de febrer, a les 14 h
Música
Llibert Fortuny Elèctric Quintet

Dimarts 6 de març, a les 14 h
Teatre
Florentina, d’Ada Vilaró

Dimarts 13 de març, a les 14 h
Teatre
Natura Morta, de Claudio Paradivino

Dimarts 20 de març, a les 14 h
Dansa
Gelabert Azzopardi companyia de dansa

Dimarts 27 de març, a les 14 h
Teatre
Crónica de José Agarrotado, Cia. Los Corderos

CURSOS I TALLERS AMB CRÈDITS

Atenció! Aviat s'acaba el termini per matricular-se als següents
cursos i tallers convalidables per crèdits de lliure elecció. Doneu-vos
pressa en reservar la vostra plaça!

Què és una orquestra simfònica?
(Música clàssica per a no melòmans)
Convalidable per 2 crèdits
Aprendre a escoltar la música clàssica i simfònica, així com familiaritzar-
se amb els rituals i principals actors d’un concert.
Inscripció oberta fins el 2 de març.

Curs d’iniciació a la dansa contemporània
Convalidable per 2 crèdits
Facilitar el coneixement del cos i a expressar-se amb els coneixements
bàsics de la dansa contemporània.
Inscripció oberta fins el 23 de febrer.

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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Dimecres 21

CINEMA
Extinction (documental)

Dins el cicle “La perillosa idea de Darwin”
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dijous 22

PREESTRENA DE CINEMA

Venus, de Roger Michell

Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Dijous 22

CONFERÈNCIA

El proyecto Rossellini

A càrrec d'Angel Quintana, professor de la Universitat
de Girona
Dins el cicle “Postneorealisme: el cinema didàctic
de Roberto Rossellini”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dilluns 26

MÚSICA
Desembarcament de l’OSV

Hora: D'11 a 13 h
Lloc: Vestíbul de la facultat de Ciències (11 h), vestíbul
de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
(12 h) i plaça Cívica (13 h)
Ho organitza: Orquestra Simfònica del Vallès

Dilluns 26

CINEMA

La Cuadrilla, de Ken Loach

Dins el cicle “Lògiques de l'acció: individu i col·lectivitat”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Revolta Global

Dimarts 27

MÚSICA
Desembarcament de l’OSV

Hora: D'11 a 13 h
Lloc: Vestíbul de la facultat de Ciències (11 h), vestíbul
de la facultat de Ciències de la Comunicació (12 h)
i plaça Cívica (13 h)
Ho organitza: Orquestra Simfònica del Vallès

Dimarts 27

CINEMA

Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín

Dins el cicle “Cinema Feminista”
Hora: 12.30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Dolça Lluita i SEPC

Dimarts 27

MÚSICA

Llibert Fortuny Elèctric Quintet

Artefacte 07
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

Dimarts 27

CINEMA

Spun, de Jonas Akerlund

Dins el cicle “Occident malalt”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang

Dimarts 27

CINEMA

Pégale Candela, de Alejandra Szeplaki

Dins el cicle “Lògiques de l'acció: individu i col·lectivitat”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Revolta Global

Dimecres 28

CINEMA

La isla Dr. Moreau, de John Frankenheimer

Dins el cicle “La perillosa idea de Darwin”
Hora: 12h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dijous 1

PREESTRENA DE CINEMA

Pel·lícula per confirmar

Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Dijous 1

CINEMA

Augustine of Hippo, de Roberto Rossellini

Dins el cicle “Postneorealisme: el cinema didàctic de Roberto
Rossellini”
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Del 20 de gener a l'1 de març

EXPOSICIÓ

Ilich. Pintures d’Ilich Romiser
"Quan tot va bé és art. Quan les coses van malament...
és la puta vida".
Lloc: Passadís d'art, Facultat de Filosofia i Lletres
Ho organitza: Espai B5-125 d'Art de la UAB

Del 29 de gener al 28 de febrer

EXPOSICIÓ

Fauna, de Joan Fontcuberta i Pere Formiguera

Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB
Ho organitza: MACBA i Cultura en Viu

Artefacte 07:
Llibert Fortuny Elèctric Quintet.
El so enèrgic i electritzant de Llibert Fortuny Elèctric Quintet arriba a la Sala
Teatre de la UAB. Liderat pel saxo de Llibert Fortuny, el grup traspassa
les fronteres del jazz per a importar noves emocions i idees amb el repte
de compondre peces dinàmiques i obertes a noves influències. La inquietud
d’experimentar, de desenvolupar i de jugar amb les possibilitats dels efectes
sonors i dels seus colors han convertit Fortuny en un referent internacional,
no només de l’escena jazz sinó de la música més experimental i d’avantguarda.

Artefacte 07 acollirà una programació professional d’arts escèniques amb
un marcat segell contemporani i de risc, defugint les estructures establertes.
Una programació que busca el diàleg interdisciplinari i d’intuïció atrevida.

La matèria d’aquest Artefacte està composta d’espectacles i artistes
innovadors, consolidats o no, i que van del teatre físic a la dansa contemporània,
passant per la música inclassificable.

L’OSV, arriba a l’Autònoma.
Com ja és tradició, la sempre sorprenent Orquestra Simfònica del Vallès
sortirà en petits esquadrons de cambra per omplir de música els pacífics
(és un dir) passadissos de l’Autònoma. El dilluns 26 i el dimarts 27 de febrer,
a partir de les 11h al vestíbul de la facultat de Ciències, a les 12h vestíbul
de la facultat d’Econòmiques i a les 13h plaça Cívica.

A més, us recordem que resta oberta la inscripció per al següent curs en
conveni amb l’OSV: Què és una orquestra simfònica? (Música clàssica per
a no melòmans).

L’objectiu és aprendre a escoltar la música clàssica i simfònica, així com
familiaritzar-se amb els rituals i principals actors d’un concert.

Convalidable per 2 crèdits. Inscripció oberta fins al 2 de març.

Cicles de cinema: Cel·luloide a la carta
Després d'una llarga travessia entre exàmens, nits sense dormir, i sobredosis
de cafè ha arribat l'hora de canviar la cadira de l’escriptori per les confortables
butaques de la Sala Cinema de la UAB.

Per un banda, Dolça lluita i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) ens proposen un cicle de cinema entorn del patriarcat i la influència
que aquest exerceix sobre la nostra societat. Trencar amb la idea que la dona
ja està alliberada dels fantasmes del passat i crear consciència que els
problemes de gènere no es limiten a les evidències que veiem als telenotícies
són alguns dels temes que al llarg del cicle s'aniran trenant en els debats
posteriors a les projeccions. El cicle s’inaugura el dimarts 27 a les 12.30 h
amb la projecció de Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín.

D’altra banda, el Cineclub Fritz Lang inaugura el cicle de cinema Occident
malalt amb la projecció de Spun, de Jonas Akerlund. A més a més el col·lectiu
Revolta Global proposa el cicle “Lògiques de l'acció: individu i col·lectivitat”
amb la projecció de La cuadrilla, de Ken Loach i Pégale Candela, de Alejandra
Szeplaki. També tornen les preestrenes dels cinemes Verdi dels dijous a les
12h, amb la projecció de Venus, de Roger Michell, el cicle "La perillosa idea
de Darwin" amb el documental Extintion i el cicle “Postneorealisme: el cinema
didàctic de Roberto Rossellini” amb la projecció d'Augustine of Hippo,
de Roberto Rossellini.

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 i una hora i mitja abans
de les Preestrenes dels dijous.

Trobareu més informació al nostre web:
www.uab.cat/culturaenviu.




