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De l’1 al 31 d’octubre
de 2017

Activitats artístiques amb
reconeixement acadèmic
curs 2017/2018
Tècnica de Veu (1 ECTS)
Desenvolupar, potenciar i cuidar la veu. Mitjançant el domini d’algunes
habilitats, el curs permetrà utilitzar la veu adequadament en diferents
àmbits.

Iniciació a la Interpretació Teatral
(5 ECTS)
Aprèn les eines bàsiques necessàries per començar a interpretar peces
dramàtiques.

Interpretació Teatral: de la Sala
d’Assaig a Escena (6 ECTS)
Per aprofundir en el procés de creació d’un espectacle; lectura i la
interpretació de textos, la construcció d’escenes i la creació dels
personatges

Iniciació a la Interpretació Teatral
en Anglès (1 ECTS)
Una introducció a la interpretació teatral d’una manera fàcil i divertida
en llengua anglesa. Una oportunitat única per als alumnes que vulguin
millorar la seva pronúncia, llenguatge i memòria en aquest idioma.

Iniciació a la Dansa Contemporània
(3 ECTS)
Adquireix els coneixements bàsics i tècnics per tal de poder ballar
i/o improvisar utilitzant tots els límits físics que el propi cos permet
experimentar.

Dansa Contemporània (nivell mig)
(4 ECTS)
Aprofundeix en les tècniques de la dansa contemporània tot integrant
diferents dinàmiques de moviment, d’improvisació, de creació
i d’utilització de l’espai escènic.

Percussió Corporal (1 ECTS)
Aprèn les eines bàsiques per a donar a conèixer les possibilitats
rítmiques del cos.

Escriptura Creativa (2,5 ECTS)
Adquireix les eines per poder millorar l’expressió i enriquir l’estil literari
propi.

Viu la Cultura (2 ECTS)

exposicions

Catalunya als mapes
dels segles XVII i XVIII
La representació cartogràfica del Principat
i Barcelona al fons Martí Gelabertó de la UAB
La Col·lecció. El juliol de 2015, la UAB va signar un acord amb l’historiador
Martí Gelabertó per incorporar la seva col·lecció de 181 mapes, plànols i
vistes, principalment dels segles XVII i XVIII a la Cartoteca de la Universitat.
Tot aquest fons ha estat catalogat i digitalitzat i és consultable des del Dipòsit
Digital de Documents (DDD) de la UAB.
L’Exposició. El fons Gelabertó conté, principalment, mapes de Catalunya,
però també d’Espanya, Europa i, de manera puntual, d’altres indrets del
món. L’exposició que es presenta a la Sala d’Exposicions UAB és una
selecció dels materials provinents de la donació, a través dels quals es pot
veure la continuïtat en la representació del territori de Catalunya i Barcelona.
No obstant, podeu conèixer el conjunt de la col·lecció amb la projecció
continuada d’imatges de la resta del fons que es realitza a la mateixa sala.
Del 23 d’octubre al 15 de desembre de 2017
Sala d’Exposicions de la UAB
(Edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça
Cívica).

Amplia el teu bagatge cultural i gaudeix d’espectacles de dansa, teatre,
concerts de música, preestrenes i cicles de cinema sense sortir
de la UAB.

cinema

Programació

Nova programació
de cinema

Octubre
cinema

Divendres 6 a les 12.45 h

Joy, de David O. Russell (2015)

Per una banda, el cicle “Cinema, economia i empresa” ens farà refelxionar
al voltant de temes com l’emprenedoria i la gestió d’acomiadaments amb
els films Joy, de David O. Russell (2015) i The company Men, de John
Wells (2010).

Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle “Cinema, economia i empresa”
Organitza: Facultat d’Economia i Empresa

cinema

Dimecres 11 d’octubre, a les 11.30 h

Aquest curs iniciem la programació de la Sala Cinema de la UAB amb dos
cicles nous i les ja habituals preestrenes.

X Mostra de Cinema Indígena de Barcelona
(Indifest 2017)
Pobles indígenes en defensa de l’autodeterminació.
Los descendientes del Jaguar (Quechua de Sarayaku, Equador)

Per l’altra, el cicle “Històries del cinema: més enllà de la frontera” farà un
repàs quasi acadèmic i eclèctic del cinema de gènere western. De John
Ford a Sam Peckinpah, passant per Sergio Leone.
Finalment podrem tornar a gaudir de les preestrenes cinematogràfiques
més atrevides a partir del dijous 19 d’octubre, a les 13 h.

Guardia Indígena Chirigodó, resistencia y palabra del pueblo Emberá
(Emberá, Colombia)
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dijous 19 d’octubre, a les 13.00 h

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

cinema

Divendres 20 d’octubre, a les 12.45 h

The company men, de John Wells (2010)
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle “Cinema, economia i empresa”
Organitza: Facultat d’Economia i Empresa

arts escèniques

Autònoma Actua
cinema

Dijous 26 d’octubre, a les 13.00 h

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

cinema

Divendres 20 d’octubre, a les 12.00 h

The iron horse, de John Ford (1924)
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle "Històries del cinema: més enllà de la frontera
Organitza: Facultat de Ciències de la Comunicació

Convocatòria FMUAB 2017
Fins dilluns 16 d’octubre teniu temps de presentar les vostres propostes
a la convocatòria FMUAB del premi Autònoma Actua d’enguany.
Autònoma Actua és un premi que té l’objectiu de fomentar les
actuacions escèniques de la comunitat UAB al Campus. Si teniu un
grup de música, teatre, dansa o d’altres iniciatives, esteu cridats a
participar en aquest premi que cumpleix aquest any la seva edició
número tretze.
Balles? Actues? Recites? Ests DJ?
Vols actuar durant la Festa Major de la UAB?

Podeu consultar les bases de participació al web uab.cat/cultura

Fins dilluns 16 d’octubre

Facebook
Agenda
Twitter

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.
La programació de la Sala Teatre i Sala Cinema està reconeguda
dins l’activitat “Viu la Cultura” (carnet cultural).

Notícies
YouTube
Ja disponible a

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

