
L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les exposicions
és gratuïta però està limitada a l’aforament.

Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle
i una hora abans de les preestrenes dels dijous.

Totes les activitats programades estan reconegudes dins
l’activitat “Viu la Cultura” (carnet cultural).

Fins el proper 13 de gener podeu presentar les vostres propostes
artístiques si voleu actuar a la Sala Teatre de la UAB dins la programació
estable de Cultura en Viu o a d’altres espais del Campus, com podria
ser el Dia Internacional de la Dansa o la Diada de Sant Jordi.

Poden presentar-se propostes individuals o en grup de qualsevol
displina artística (música, dansa, teatre, poesia, màgia...). També
es poden presentar propostes audiovisuals com curtmetratges,
documentals o altres videocreacions que es vulguin projectar a la
Sala Cinema de la UAB.

L’única condició necessària és que com a mínim un membre de l’equip
sigui membre de la comunitat UAB (estudiant, PAS, PDI).

Al nostre web teniu penjades les bases del premi.
Esperem les vostres propostes!

Exposicions al Campus

Del 15 de desembre de 2016 al 17 de febrer de 2017
Espai expositiu Sala Teatre de la UAB

El Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), situat al Campus de la UAB,
desenvolupa una tasca que abasta des de la recerca bàsica en plantes
i animals de granja a l’aplicada, en col·laboració amb empreses del sector.

El CRAG ha dut a terme un projecte de divulgació per explicar la seva
recerca a través del dibuix al natural (sketching). En aquesta exposició
i en el llibre que l’acompanya podreu veure els dibuixos i les anotacions
dels sketchers que, amb el seu art, expliquen la tasca que fem al CRAG.

Us convidem a veure’n els resultats!

Se sortejarà el llibre entre els assistents a l’exposició i a la presentació.

Exposició i presentació del llibre
sketching cientific CRAG

Aquesta exposició explica la història dels anomenats “Nens de la
Guerra” a partir de les vivències del  propis protagonistes recollides,
majoritàriament, en els documents textuals i gràfics del fons Centro
Español de Moscú, donat per l’Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE)
a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Els “Niños de la Guerra” expliquen la
seva vida, expliquen la teva història

Del 17 de novembre al 9 de desembre de 2016
Espai expositiu Sala Teatre de la UAB

Del cúter a les xarxes
Jordi Català: Comunicació visual
i  estratègies en la infografia
Infografia és informar visualment. Comunicar amb imatges.
Tot, tot, absolutament tot és infografable, només hem d’ordenar, sintetitzar,
organitzar i traduir pensant en aquells a qui ens dirigim.
Hi ha diversos tipus d’infografistes: els multidisciplinaris, els tractadistes,
els innovadors, els mediàtics, els buròcrates, els espectaculars, els del fosc
però apassionant dia a dia d’una redacció, i els que intentàvem ser una
mica de tot. Ara estic treballant per afegir a aquest llistat una nova tipologia.

Jordi Català

De l’1 de desembre de 2016 al 24 de febrer de 2017
Presentació: dimarts 13 de desembre a les 12.30h
Sala d’Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General)

Informació:
Edifici L’Àgora
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

De l’1 de desembre
de 2016 al 31 de gener
de 2017

L’Agenda 156 Autònoma Actua
Convocatòria Premi
‘Programació Estable’

Ets un amant de la cultura? T’agrada anar al cinema i al teatre? Tens
curiositat per saber com es gestiona la programació cultural del
campus de la UAB?

L’activitat Viu la Cultura et permet acreditar l’assistència a les activitats
culturals programades des de Cultura en Viu al campus de la UAB
durant el curs acadèmic 2016-2017 per així aconseguir 1 crèdit
ECTS, entre d’altres avantatges.

Inscripcions obertes fins el 16 de gener

(places limitades)

Viu la Cultura (carnet cultural)

Escriptura creativa
Un taller per poder millorar l’expressió i enriquir l’estil literari propi.
Al llarg de les sessions, a part de treballar aspectes essencials de
la teoria literària, s’exercita la creativitat i s’elaboren relats breus
i microrelats.

Inscripcions obertes

Preu UAB 5€ (i si esteu inscrits a un dels nostres tallers, gratuït!)



Dijous 1 de desembre a les 13.00 h

Sala Teatre de la UAB

Desembre
Hari mehe tinko hura / Aquell fil prim i ferm
Textos bascos sobre la Guerra Civil i l'exili
Un espectacle nou, únic i especial. Aquell fil prim i ferm s'estrena per primer
cop, i ho fa a Barcelona: un concert que comptarà amb les cançons que ha
composat Joseba Tapia per l’ocasió, cançons amb textos d'autors bascos
de la Guerra Civil i l'exili. Noms històrics de la literatura basca (Joxe Mari
Lopetegi, Orixe, Telesforo Monzon) agafaran una nova dimensió amb les
melodies actuals de Tapia. I l'espectacle s'arrodoneix amb la narració de
Koldo Izagirre, que amb el seu profund coneixement d’aquella època explicarà,
no només els textos sinó aquell context tan convuls pels creadors i, en
general, per bona part dels bascos.

Joseba Tapia: acordió diatònic
Koldo Izagirre: escriptor basc i relator del concert

Dijous 1 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
María (y los demás), de Nely Reguera
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dijous 1 a les 13.00 h

Koldo Izagirre & Joseba Tapia en concert
Textos bascos de la Guerra Civil amb melodies actuals de Tapia
Organitza: Secció d'Euskara UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

música

cinemaDivendres 2 a les 12.15 h

El graduado, de Mike Nichols
Dins el cicle Història del Cinema: emocions i tenebres
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Divendres 2 a les 16.00 h

La ola, de Dennis Gansen
Dins el cicle Cinema Alemany Contemporani
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dimecres 14 a les 10.00 h

Jornada de diàleg sobre
Drets Humans i Asil
Organitza: FAS UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

xerrada

Dijous 15 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 13 a les 17.00 h

The Cat & the Moon, de W. B. Yeats
Grup Estable de l'Aula de Teatre de la UAB
Organitza: Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO)
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 20 a les 14.00 h

Concert de Nadal
Cor i Orquestra de la UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

teatre

música

Gener
Dijous 12 a les 16.00 h

Muerte en Venecia, de Luchino Visconti
Dins el cicle Cinema Alemany Contemporani
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 19 a les 13.00 h

Preestrena de cinema
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Divendres 13 a les 12.15 h

El cochecito, de Marco Ferreri
Dins el cicle Història del Cinema: emocions i tenebres
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

cinema

cinema

Dijous 26 a les 13.00 h

Preestrena de cinema
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Divendres 20 a les 12.15 h

Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini
Dins el cicle Història del Cinema: emocions i tenebres
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

música

Koldo Izagirre &
Joseba Tapia en concert

Programació

Dimarts 13 de desembre, a les 17h

Sala Teatre de la UAB

teatre

The Cat & the Moon,
de W. B. Yeats

The Cat and the Moon és una peça còmica breu inspirada en el kyogen
japonès, que en origen, eren una mena d’entremesos que se solien
interpretar en els intèrvals de les obres de teatre Noh per donar un respir
a l'espectador enfront la tensió sostinguda dels drames principals. En el
moment que Yeats els va escriure, aquests Plays for Dancers eren
absolutament avantguardistes dins el teatre irlandès i europeu. M’atreviria
a dir que encara ho són: pel seu caràcter transdisciplinar (màscares,
música en directe, poesia, teatre físic), i perquè presenta la condició
humana còmicament travessada d'un alè tràgic i cruel.

Dins el Congrés sobre “Yeats & Àsia” organitzat pel
Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO)

Dimarts 20 de desembre a les 14.00 h

Sala Teatre de la UAB

música

Concert de Nadal
Cor i Orquestra de la UAB
Les tradicions no s'han de perdre i el Cor i l'Orquestra de la UAB ho
tenen present. Com cada any, la UAB celebra l'arribada del Nadal
amb l'esperat concert, que enguany es dedica a la Facultat de Ciències
de l'Educació pel seu 25è aniversari.

Com l'ocasió és especial, de ben segur que ho serà el concert, i us
avancem que en Quim Miranda i en Pau Casals, antics directors del Cor
i l'Orquestra de la UAB repectivament, dirigiran un cant comú juntament
amb cantaires de la pròpia Facultat de Ciències de l'Educació.

El programa del concert serà variat, gaudirem d'autors consagrats
com J. S. Bach i G.Fauré, de cançons tradicionals catalanes i de
cançons modernes d'autors com els Beatles o el recentment
desaparegut Leonard Cohen.

Si en voleu saber més, veniu a celebrar el Nadal amb nosaltres!

Grup Estable de l’Aula de Teatre de la UAB
Direcció d’actors: Ricard Gázquez
Assessorament musical: Joaquim Vallvé
Composició musical: Oliver Carrasco


