
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).

La Lina torna a l’escola ben contenta, però aquest curs, els companys
de classe i les xarxes socials li faran viure un any complicat fent
córrer fotos i vídeos que la ridiculitzen. Com ho pot aturar? Hi podem
fer alguna cosa? Amb l’ajut d’una aplicació que connecta públic i
actors en directe, l’audiència ajudarà a explorar les relacions de
violència que troben refugi al món virtual i veurà com la història
canvia a mesura que s’involucren els amics, la família... i els
espectadors.

Que se sent quan una foto que preferiries amagar té 1000 likes?

#1000LIKES és un espectacle de teatre-fòrum, en el que es presenta
un cas de ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal.

Dilluns 6 de març a les 17.00 h

Sala Teatre de la UAB

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

De l’1 al 31 de març
de 2017

L’Agenda 158

teatre-fòrum

#1000likes
Nus teatre

Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat

Sala Cinema de la UAB

Continua el cicle de cinema
“New Old Hollywood”
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, 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.

Aquest mes de març projectarem dos clàssics del western
contemporani: Pequeño gran hombre (1970) d’Arthur Penn i
protagonitzada per Dustin Hoffman, ja famós en aquella època després
d’aparèixer a El Graduado (1967) i Cowboy de medianoche (1969).
I Dos hombres y un destino (1969) de George Roy Hill, protagonitzada
per Robert Redford i Paul Newman, en la plenitud de la seva carrera,
i que després repetirien protagonisme i amb el mateix director a El
Golpe (1973).

Del 20 de març al 18 de maig de 2017

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

exposició

Ara fa 40 anys: país,
comunicació i cultura
Durant els anys 2016 i 2017 se celebren els 40 anys de diversos fets
molt rellevants per al sistema comunicatiu de Catalunya, com són la
creació de mitjans de comunicació en català i la celebració del II
Congrés de Cultura Catalana. Concretament, al 1976 apareix el diari
Avui, l’emissora en català Ràdio 4, i a la televisió, el programa Giravolt.
Al 1977 hi ha la cloenda del II Congrés del Cultura Catalana i es fa
en català el programa d’informatius de televisió Miramar a la delegació
a Catalunya de TVE.

L’exposició ens aproparà a aquests fets a través de fotografies, arxius
d’àudio, portades de diaris i anuncis de l’època, així com diversos artefactes
com magnetòfons, micròfons, movioles, projectors, etc. que oferiran al
visitant una visió més real del material que es feia servir aleshores.

Dijous 30 de març a les 17.00 h

Sala Teatre de la UAB

El Grup de Teatre de la Universitat
de València actua a la UAB i ens
presenten l’obra:

El món sencer, la natura i la civilització, s’organitza, amb totes les
variants que vulgueu recordar o inventar, al voltant del número dos,
del parell, de la parella, i, més concretament, s’organitza sobre el
concepte o teoria dels oposats. O, si més no, així ho percebem a
l’hora d’explicar-nos la vida i situar-nos en el mapa de l’existència
global. De fet, reconeixem els bons temps perquè recordem els mals,
ens acarona la calma perquè hem deixat enrere la tempesta, admirem
els cims en relació a la planúria, apreciem la soledat si ens ha saturat
la companyia i, en definitiva, aprenem a estimar quan hem aprés a
estar sols... i per descomptat, el teatre, l’essència del qual és el cordó
umbilical que uneix la parella actor-espectador.

Extracte de la conferència pronunciada pel professor Bronce a la sala
«Terra» de Castelló de la Plana, el 27 de novembre de 1992.

Parelles de fet, de fet parelles



Dimecres 15 de març a les 16.15 h i a les 18.00 h

Sala Teatre de la UAB

Dijous 2 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
Ira, de Jota Aronak
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dilluns 6 a les 12.30 h

¿Y ahora a dónde vamos?
de Nadine Labaki
Organitza la Facultat de Ciències de la Comunicació
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

teatre-fòrumDilluns 6 a les 17.00 h

#1000likes, de Nus Teatre
Organitza el Màster en Investigació i Intervenció Psicosocial de la UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 7 a les 12.00 h

Pequeño gran hombre, d'Arthur Penn
Dins el cicle New Old Hollywood
Organiza el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Divendres 10 a les 12.15 h

Sóc puta, i què?
Companyia Les Fugitives
Organiza el Departament de Pedagogia Sistemática i Social
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 9 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
9 meses (Keeper), Guillaume Senez
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

microteatre

cinema

Dijous 9 a les 18.00 h

Icarus, d'Àlex Sequera
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 14 a les 10.00 h

Dos hombres y un destino,
de George Roy Hill
Dins el cicle New Old Hollywood
Organitza el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

cinema

Dimecres 15 a les 16.15 h i a les 18.00 h

Kebyart Ensemble quartet
Concurs Paper de Música de Capellades
Dins el cicle Artefacte  (programació professional)
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 21 a les 17.30 h

There was a Fiesta! At Carnegie Hall
Produccions La Copla de Wisconsin
Dins el cicle Artefacte (programció professional)
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)

música

cinema

 música i teatre

Dijous 30 a les 17.00 h

Parelles de fet, de fet parelles
Grup de Teatre de la Universitat de València
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

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 i a les 11.45 h

De algún tiempo a esta parte, de Max Aub
i interpretada per Esther Lázaro
Organitza el Departament de Filologia Espanyola
Dins el Cicle Artefacte (programació professional)
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

teatre

Dijous 30 a les 13.00 h

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

cinema

teatre

Març

Programació

Dimarts 21 de març a les 17.30 h

Sala Teatre de la UAB

música

Kebyart Ensemble
en concert
Kebyart Ensemble és un quartet de saxofons que neix l’any 2014 en
el si de l’ESMUC integrat per Pere Méndez, saxo soprano; Víctor
Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor; i Daniel Miguel, saxo baríton.
Sota la tutela de Nacho Gascón, desenvolupen una formació ambiciosa
que pretén sorprendre i captivar el públic, però sobretot innovar en
la forma d’entendre el quartet tradicionalment i trencar barreres i
cercar a través de la formació d’ensemble noves sonoritats i noves
propostes de concert que puguin abastar tot tipus d’estils, creacions
i performances per tal de crear un producte original, fresc i especial.

El nom Kebyart pretén reflectir les possibilitats sonores del quartet
de saxos. Kebyart prové d’un dels conjunts instrumentals tradicionals
d’Indonèsia, el gamelan gong kebyar, original de l’illa de Bali. Kebyar
significa “el procés de la floració”, i es refereix als canvis explosius
de tempo, dinàmica, caràcter....

música

There was a Fiesta!
At Carnegie Hall

There Was a Fiesta! és un concert i una obra de teatre al mateix
temps. Un espectacle híbrid, una comèdia-concert, un format creat
especialment per a explicar la història de Patty Lemon i Martin Bennet:
dos cantants de jazz oblidats als marges de la història musical del
nostre país que van estar a punt de triomfar a la indústria discogràfica
nord-americana.

Prenent com a fil conductor les cançons de l'únic concert que Patty
Lemon i Martin Bennet van oferir al mític Carnegie Hall de Nova York
l’any 1959, There Was a Fiesta! explica la rocambolesca història
d’aquesta parella. Una cantant andalusa i un cantant català que es
van conèixer a la Barcelona dels anys 40 i que van acabar jugant un
paper determinant en el desenvolupament de la música moderna.

Escrita l’any 1939, De algún tiempo a esta parte narra l’angustiosa
experiència d’una dona en la Viena de 1938, durant la vigília de la
Segona Guerra Mundial. Una posada en escena minimalista que,
acompanya l’escenari, i potencia per damunt de tot el text i la creació
de l’Emma, la protagonista de l’obra.

L’Emma, en menys d’un any ha passat de ser la respectada esposa
d’un enginyer propietari d’una fàbrica, a trobar-se vídua, sola i
desemperada, netejant un teatre i dormint a unes golfes. El seu home
ha estat afusellat i el seu fill a mort a Espanya, en una presó de rojos.
Emma, tremolant de fred, parla amb el seu marit mort, contant-li
coses que ja li havia explicat en vida, xafarderies diverses, records
d'anys feliços i llunyans.

Dimarts 28 de març a les 10.00 h i a les 11.45 h

Sala Teatre de la UAB

teatre

De algún tiempo a esta parte

Produccions La Copla de Wisconsin

de Max Aub
Direcció i interpretació: Esther Lázaro


