
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).

Dijous 4 de maig a les 18.00 h a la Sala Teatre de la UAB
Organitzen: Ajuntament de Cerdanyola del Vallés i Servei de
Publicacions de la UAB, amb el suport de Cultura en Viu

Acte de lliurament dels premis literaris 2017
de la Universitat Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés

El proper dijous 4 de maig, a les 18 h, se celebrarà l’acte de lliurament
dels premis literaris, que convoquen anualment l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es donarà a conèixer el veredicte del jurat amb les obres guanyadores
de cada modalitat de premis:

XXIII Premi de Novel·la «Valldaura – Memorial Pere Calders» (dotat
amb 3.000 euros)

XXII Premi de Poesia «Miquel Martí i Pol» (dotat amb 1.000 euros)

VIII Premi de Narrativa Breu per a Joves Autors/es «Caterina Albert»
(dotat amb 500 euros)

L’esdeveniment retrà homenatge al poeta i dramaturg Miguel
Hernández, en el 75è aniversari de la seva mort, i comptarà amb
l’actuació d’un recital poètic musicat, a càrrec del quartet “Pasquines”,
format per les guanyadores de l’última edició de l’Autònoma Actua.

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

Del 2 al 30 de maig
de 2017
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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)

exposicions

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. L’exposició ens aproparà a aquests fets a través
de fotografies, arxius d’àudio, portades de diaris i anuncis de l’època,

Del 24 d’abril al 23 de juny de 2017
Espai Expositiu de Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica

Beca Carnet Jove
Connecta’t a la fotografia
L’objectiu de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia és
promoure l’accés dels joves al món professional del periodisme
fotogràfic, oferint-los una primera experiència en aquest camp.

Descarrega’t l’App
de Cultura en Viu
Viu L’Agenda d’una

manera diferent

Ja disponible a

Facebook

Twitter

YouTube

Notícies



Dimarts 9 de maig, a les 18.00 h
Dimecres 10 de maig a les 13.00h i a les 18.00 h
Sala Teatre de la UAB

Maig
Dimarts 2 a les 12.00 h

El juego de Holywood, de Robert Altman
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el Cicle de Cinema New Old Hollywood

cinema

Dimecres 3 a les 14.00 h

Mostra de Dansa
Dia Internacional de la Dansa
Dins el Cicle escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB

dansa

Dijous 4 a les 13.00 h

Guardián y Verdugo, d’Oliver Schmitz
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

preestrena

acteDijous 4 a les 18.00 h

Lliurament Premis Literaris
amb l’actuació del grup “Pasquines”
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 9 a les 18.00 h

Bésame mucho, de Javier Daulte
Grup d’Interpretació Teatral
Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimecres 10 a les 15.00 h

Los falsificadores, de Stefan Ruzowitzky
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza el Departament de Filologia Anglesa i Germanística

cinema

teatre

Dimecres 10 a les 13.00 h

Bésame mucho, de Javier Daulte
Grup d'Interpretació Teatral
Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimecres 10 a les 18.00 h

Bésame mucho, de Javier Daulte
Grup d’Interpretació Teatral
Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 11 a les 13.00 h

Maravillosa familia de Tokio, de Yoji Yamada
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

teatre

teatre

Dimarts 16 a les 10.00 h

Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el Cicle de Cinema New Old Hollywood

preestrena

Dimarts 16 a les 13.00 h i a les 17.00 h

Descobrint Txèkhov
Grup d’Iniciació a la Interpretació Teatral
Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 18 a les 13.00 h

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

teatre

cinema

Dilluns 22 a les 13.30 h

Concert de primavera
Cor i Orquestra de la UAB
Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 25 a les 13.00 h

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

cinema

cinema

música

Dimarts 30 a les 12.00 h

Hannah y sus hermanas, de Woody Allen
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el Cicle de Cinema New Old Hollywood

cinema

Programació
teatre

Bésame mucho,

En una comissaria, un grup d’agents de policia investiguen la misteriosa
aparició d’unes capses amb un contingut que els té desconcertats.
Es tracta d’una amenaça o d’un joc macabre per fer-los perdre el cap?
La investigació es complica amb la desaparició d’una de les policies
implicades. Estan els fets connectats o és només una casualitat? Mentre
avança la investigació, ens adonem que els agents comparteixen molt
més que la feina. Les seves personalitats, relacions, anhels, dèries
i obsessions modifiquen la realitat que els envolta.

El teatre de Javier Daulte és una gamberrada destinada a explorar els
límits de la teatralitat. Realisme i surrealisme, tragèdia i comèdia, misteri
i quotidianitat es donen la mà en una obra que obliga l’espectador a
estar alerta: fins a quin punt el que acaben de veure és real o forma part
d'un mecanisme dramàtic pensat per l’autor o algun dels personatges?

dansa i teatre

El proper dimecres 3 de maig a les 14h el Grup d’Iniciació a la dansa
contemporània presentarà una mostra del treball que realitza a classe
en un coreografia on l’escolta del grup n'és el motor principal.
Seguidament, el grup del nivell mig presentarà la coreografia “Árbol”;
una peça pensada per mostrar el treball del col·lectiu, la necessitat
i l’acompanyament de l’altre per arribar plegats a un lloc comú.

Com que la pluja ens va acompanyar el passat dimecres 26 d’abril,
la companyia professional Yugen i en Marc Codony s’afegiran a la
Mostra de Dansa, presentaran les seves coreografies i celebrarem el
Dia Internacional de la Dansa tal i com estava previst, però dins la
Sala Teatre de la UAB.

Haurem d’esperar fins el dimarts 16 de maig a les 13.00 h i a les
17.00 h per conèixer el treball del Grup d’Iniciació a la Interpretació
Teatral. Enguany ens presenten l’espectacle “Descobrint Txèkhov”,
i ens endinsaran en el món de l’autor a través de diferents escenes
de les obres: La Gavina, l’Oncle Vània i Les Tres Germanes.

Concert de primavera del Cor i l’Orquestra de la UAB amb la participació
del Cor de Farmàcia de la UB, amb el següent repertori:

• Salve Regina d’Arvo Pärt

• Triptych de Tarik O’Regan

• On Hearing the First Cuckoo in Spring. Frederick Delius

• Haikús en temps de guerra. (estrena) Poire Vallvé / Jesús Badia

• Davet (estrena) d’Ahmet Suleyman Bilgin

música

Exules filii mundi
Un cant per la solidaritat

Autor: Javier Daulte
Interpretació teatral: de la sala d’assaig a escena
Direcció: Arnau Vidal

Els grups de Dansa Contemporània
i el grup d’Iniciació a la Interpretació
Teatral de la UAB pugen a l’escenari.

Dilluns 22 de maig a les 13.30 h
Sala Teatre de la UAB

Obres d’Arvo Pärt, Tarik O’Regan,
Poire Vallvé, Jesús Badia i
Ahmet Suleyman Bilgin

Direcció: Jesús Badia, Ahmet Suleyman Bilgin i Poire Vallvé


