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Del 2 al
26 de maig
de 2016

In Crescendo!,
a l’Autònoma!
In Crescendo! va néixer la primavera del 2014. Van guanyar la segona
edició del concurs de TV3 Oh Happy Day! Això els va permetre fer
una gira per tres ciutats europees: Rovinj (Croàcia), Zürich (Suissa) i
Varsòvia (Polònia). Durant el 2015 van fer més de quaranta actuacions,
sumant els concerts de la Gira Europea i tots els del territori català.
El passat 28 de març van presentar el seu primer disc titulat Som In
Crescendo (Musica Global Discogràfica), i amb aquest mateix nom
és com giren el seu nou espectacle musical arreu de Catalunya. El
disc recull cançons que els han fet créixer, emocionar, viure. La majoria
les van cantar a l’Oh Happy Day però també hi ha temes nous. La
innovació, la superació i la creativitat són els motors que fan avançar
aquest jove grup.

Dilluns 23 de maig a les 14.00 h
Sala Teatre de la UAB

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).

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

Maig de cinema!
Durant el mes de maig la Sala Cinema acollirà múltiples cicles
i propostes per a tots els gustos.
Els pròxims dimarts, a les 10.30 h, continuarà el cicle Falses aparences:
Kubrick i les hibridacions. Dins del cicle Cinema Alemany
Contemporani es projectarà la pel·lícula Oh Boy de Jan Ole
Gester. A més, com a projecció especial tindrem el documental de
temàtica antinuclear Tell the Prime Minister, dirigit per Eiji Oguma
que asssitirà a la projecció. Tot plegat complementat per dues sessions
especials de la IX Mostra de Cinema Indígina de Barcelona amb els
documentals El mineral o la vida i Aquí estamos, no estamos extintos
el dia 9 i Libertad tiene nombre de mujer el dimecres dia 11.
Per últim, recordem que les preestrenes de cinema dels dijous, a les
12.00 h, també finalitzaran aquest mes.

Sala Cinema de la UAB

Exposició
ComiXXX, despertar d'una
generació censurada, 1973-1990
Realitzada en el marc del Màster d'Anàlisi i Gestió del Patrimoni
Artístic de la UAB, aquesta exposició presenta un itinerari pel còmic
underground a la dècada dels '70 i '80 del segle XX al nostre país i
en particular a la ciutat de Barcelona. A partir de les principals
publicacions i dels creadors més significatius, com Nazario, Max,
Ceesepe, Mariscal o Miguel Gallardo, entre altres, s'exploren els
profunds canvis i les expectatives que es generaren amb el final de
la Dictadura. En tot cas el còmic és testimoni implicat d'una realitat
social i d'una joventut en un context d'efervescència política i cultural.

Del 25 de maig a juliol de 2016
Sala d'Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica)

Escena UAB

dansa

les aules actuen

Diari de viatge

Programació

Aula de Dansa de la UAB

Maig

Grup Estable de Dansa
Direcció: Carles Salas

Dimarts 3 a les 18.00 h
Dimecres 4 a les 13.30 h i a les 18.00 h

Treball de creació coreogràfica partint d'improvisacions sobre
situacions personals patint d'un viatge.

Diari de viatge
Grup Estable de Dansa

Un viatge vital i espiritual; a voltes divertit, però en solitari.

Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Escena UAB

Un viatge on al llarg del camí trobes companys temporals que et
transporten als seus mons... per finalment convertir-se en el viatge
que et porta dins teu.

Dijous 5 a les 12.00 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 5 a les 12.00 h

Dimarts 3 de maig a les 18.00 h

Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Treball Campus

Aprèn a buscar feina amb humor
Amb el monologuista Miguel Ángel Marín
Dijous 5 a les 15.30 h

Sala Teatre de la UAB

cinema

Preestrena

(*) El Grup d'Iniciació a la Dansa Contemporània, sota la direcció de
Laia Santanach presentarà la seva peça “Looped”.

Dimecres 4 de maig a les 13.30 h (*) i a les 18.00 h

dansa

cinema

Tell the prime minister, documental
amb la presència del director Eiji Oguma
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Àrea d’Estudis d’Àsia Oriental

Dilluns 9 a les 11.30 h

Escena UAB

teatre

les aules actuen

cinema

IX Mostra de Cinema Indígena de Barcelona
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament d’Antropologia Social i Cultural i Associació
AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes (IX Mostra de Cinema Indígena).

Nosaltres, els herois

Dimarts 10 a les 10.30 h

de Jean-Luc Lagarce

Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Falses aparences: Kubrick i les hibridacions

cinema

Melodías de Broadway, de Vicente Minelli

Aula de Teatre de la UAB

Dimarts 10 a les 13.00 h

Grup d’Interpretació: de la sala d’assaig a escena
Direcció: Arnau Vidal
A la part del darrera d'algun teatre al centre d'Europa, una companyia
de teatre ambulant acaba la seva representació diària i es prepara
per a un sopar especial. Avui celebrem una festa de prometatge!
Davant l'amenaça d'una guerra cada cop més propera, els actors
s'enfronten als seus anhels frustrats i al neguit d'un futur
desesperançador. I és que quan la barbàrie t'envolta, ser artista
pot convertir-se en la més gran de les heroïcitats.

cinema

Oh Boy, de Jan Ole Gester
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Cinema Alemany Contemporani II

Dimecres 11 a les 11.30 h

cinema

IX Mostra de Cinema Indígena de Barcelona
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament d’Antropologia Social i Cultural i Associació
AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes (IX Mostra de Cinema Indígena).

Dimecres 11 a les 18.00 h

teatre

Nosaltres, els herois
Grup d’Interpretació teatral

Dimecres 11 de maig a les 18.00 h

Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Escena UAB

Dijous 12 de maig a les 13.30 h i a les 18.00 h
Sala Teatre de la UAB

Dijous 12 a les 12.00 h

cinema

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

Dijous 12 a les 13.30 h i a les 18.00 h

Escena UAB

música

les aules actuen

Un viatge místic:
Cant de l’Ànima
Aula de Música de la UAB
Cor i Orquestra de la UAB
Direcció: Ahmet Süleyman Bilgin i Poire Vallvé
Un viatge místic a cavall del profà i el sacre amb obres de gran
sensibilitat musical de Debussy, Whitacre i Rutter.
Intèrprets:
Cor de la Facultat de Farmàcia de la UAB
Cor de la UAB
Cor Trobada de Barcelona
Cor de Cambra 7 de Música
Jove Orquestra de Cerdanyola
Membres de l'Orquestra de la UAB
Dimecres 18 de maig a les 14.00 h
Sala Teatre de la UAB

teatre

Nosaltres, els herois
Grup d’Interpretació teatral
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Escena UAB

Dimarts 17 a les 10.30 h i a les 13.00 h

cinema

Cara a cara, de John Woo
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Falses aparences: Kubrick i les hibridacions

Dimecres 18 a les 14.00 h

música

Un viatge místic: Cant de l'Ànima
Cor i Orquestra de la UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 19 a les 12.00 h

cinema

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

Dilluns 23 a les 14.00

música

In Crescendo! en concert
Lloc: Sala Tteatre de la UAB

Dijous 26 a les 12.00 h

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

cinema

