
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).

Durant aquest mes de febrer estan obertes les inscripcions a les
activitats artístiques amb reconeixement acadèmic programades pel
2n semestre. Les places són limitades i l’assignació es fa per ordre
d'inscripció. No et quedis sense plaça!

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

Iniciació a la Interpretació teatral
en anglès (1 ECTS)

Adquireix coneixements teòrics i pràctics que et permetran
desenvolupar, potenciar i cuidar la veu. Mitjançant el domini d’algunes
habilitats, utilitzaràs la veu adequadament en diferents àmbits.

Professor: Raúl Jorquera
Dates: de l’1 de març al 30 de maig de 2017
Horari: dimecres de 12 a 14 h
Inscripció on-line de l’1 al 28 de febrer de 2017

Viu la Cultura (1 ECTS)
Seguir la programació cultural de la Sala Teatre i la Sala Cinema de
la UAB té avantatges amb el carnet Viu la Cultura. Gaudeix
d’espectacles de dansa, teatre, concerts de música, preestrenes
i cicles de cinema.

Inscripció on-line oberta  fins al 28 de febrer

Tècnica de Veu (1 ECTS)

Una introducció a la interpretació teatral d’una manera divertida i fàcil.
Les classes i els materials emprats en aquest curs es desenvoluparan
en llengua anglesa.

Professor: Harris Gordon
Dates: del 7 de març al 30 de maig de 2017
Horari: dimarts de 16 a 18 h
Inscripció on-line de l'1 al 28 de febrer de 2017
Organitzat en col·laboració amb la Unitat de Dinamització
Comunitària

Vols ser membre de l’Orquestra
(2,5 ECTS) o del Cor (2 ECTS)?
Les inscripcions estan obertes fins el 28 de febrer

Fins al 24 de febrer de 2017

Sala d’Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica)

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

De l’1 al 28 de febrer
de 2017

L’Agenda 157 Activitats artístiques
amb reconeixement
acadèmic

exposició

Del cúter a les xarxes
Jordi català: Comunicació visual
i estratègies en la infografia



De febrer a maig de 2017

Sala Cinema de la UAB

Febrer
A finals dels anys 60, Hollywood reneix. Després d'una profunda crisis
deguda a la disminució de públic a les sales i a la prohibició del
sistema productiu vertical (control integral de les fases de producció,
distribució i exhibició), nous cineastes, joves i cultes, tornen a alimentar
la gran màquina dels somnis. Enyoren melancòlicament l'esplendor
del cinema clàssic, però han estudiat i respirat l'aire fresc dels nous
cinemes europeus.

Així, Scorsese, De Palma, Altman, Allen, Spielberg, Landis, Lucas,
Coppola (i molts d'altres) intenten recuperar els antics gèneres
adaptant-los a les temàtiques personals i contemporànies. Gràcies
a la col·laboració d'una nova generació d'actrius i actors, submergits
en papers complexos fins a la neurosis, les mirades del públic mundial
tornen a dirigir-se cap aquell oasis de Califòrnia: Sweet Home Hollywood.

Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat

Dijous 2 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
El día más feliz de la vida de Olli Mäki,
de Juho Kuosmanen
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dimecres 8 a les 13.00 h

Presentació del llibre
Sketching científic Crag
Organitza:  Centre de Recerca en Agrigenómica (CRAG)
Lloc: Sala Teatre de la UAB

exposició

cinemaDijous 9 a les 13.00 h

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

De dilluns 13 a dijous 16

IX Lliga de debat universitari
Organitza: Dinamització Comunitària
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 16 a les 13.00 h

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

cinema

Dimarts 21 a les 13.00 h

Un sitio donde quedarse,
de Marta Arribas i Ana Pérez De La Fuente
Organitza: Departament d'Antropologia Social i Cultural
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

cinemaDijous 23 a les 13.00 h

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

Dimarts 28 a les 10.00 h

The Blues Brothers, de John Landis
Dins el cicle New Hollywood
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

debat

cinema

Nou cicle de cinema
“New Old Hollywood”

Programació

Dimecres 8 de febrer a les 13.oo h

Sala Teatre de la UAB

exposició

Art i ciència en la presentació
del llibre Sketching científic
CRAG

Del 13 al 16 de febrer 2017

Sala Teatre de la UAB

Arriba la IX Lliga de debat
universitari
L’arribada del 2017 ve carregada de noves activitats a la UAB, entre
elles la IX edició de la Lliga de Debat. Amb aquesta activitat es busca
fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants a través de
l’enfrontament dialèctic.

El tema de la Lliga de Debat Universitari d’enguany girarà al voltant de
la pregunta: Cal que el poder públic controli els mitjans de
comunicació?. L’objectiu d’aquesta activitat és que els estudiants
millorin les seves competències comunicatives a l’hora de parlar en
públic i expressar-se correctament davant d’un auditori, aptituds cada
cop més importants per als joves universitaris. Participar en la Lliga de
Debat és una manera divertida de potenciar les habilitats oratòries.

L’equip guanyador representarà la UAB a la Lliga de Debat Universitari
organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats entre el 24 i el 27 d’abril.

Organitza: Unitat de Dinamització Comunitària

El Centre de Recerca en Agrigenómica (CRAG), situat al Campus de
la UAB, presenta el seu llibre de divulgació “Sketching científic CRAG”.
Un llibre on l’art del dibuix al natural i la ciència es fonen per a explicar
els secrets que amaguen els genomes de les plantes i dels animals
de granja. Quatre estudiants de doctorat del CRAG, utilitzaran aquests
dibuixos per a explicar els seus respectius programes de recerca,
cercant d’acostar la recerca del CRAG i el seu impacte social i
econòmic a la comunitat UAB. Es sortejaran dos llibres entre els
assistents a la presentació.

El llibre “Sketching científic CRAG” i l’exposició que l’acompanya a la Sala
Teatre i a la Biblioteca de Ciències han estat possibles gràcies al finançament
de la FECYT y del Programa Severo Ochoa de Centres d’Excelència.
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