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música

salamandra
27 de novembre, 22h. R afa Pons
( I nstinto ).
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
27 de novembre, 22.30h. Toni
Zenet. 28 de noviembre, 20h. J imi
Jamison ( Survivor ) + I ndico . 29 de
noviembre, 20h. Dacubi + I bupro 
feno + I sla F usa .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

fotografies

teatre joventut
Gospel . Bridget Bazile &The Moon 
walk S ingers . E n aquest concert ,
Bridget A. Bazile ret homenatge a la
tradició de l’espiritual negre acompanyada pels cantants de Moonwalk
Singers (Passeig de Lluna). 10 de
desembre, 21h.
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

Fusió: Música & Imatges . Exposició fotogràfica de l’hospitalenc
Ricard Monrós i Audí. Fotògraf professional, Monrós està especialitzat
en fotografia industrial, publicitària
i retrat d’estudi. Fins al 26 de novembre.
Local CDC L’Hospitalet (pl. de la
Mare de Déu de Montserrat, 9)

CENTRE CULTURAL BARRADAS
C obla la P rincipal del LL obregat.
Direcció musical i artística, Esteve
Molero. Els ritmes d’anada i tornada són un recorregut per aquest
univers sonor que combina melodies catalanes amb ritmes llatins. 28
de novembre, 19h.
Pau Riba & Mortimers. Riba presenta Jisàs de Netzerit o capítol zero de
La guerra de les galàxies.Una història
paral·lela entre la vida de Jisàs i l’essència de La Guerra de les Galaxies.
11 de desembre, 21.30h.
M oncho . Canta la cançó. Els boleros de Moncho apleguen alguns dels
seus últims treballs amb cançons de
Serrat, Joan Isaac, Pi de la Serra o
Albert Pla. 12 de desembre, 21h, i
13 de desembre, 19h.
A n t o lo g i a d e l a S a r s u e l a . Amb
direcció musical i piano d’Helena
Bayo. Les veus que sentirem són
algunes de les més importants del
panorama actual. 20 de desembre, 19h.
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

Sardanes . Ho organitza la C oordi 
nadora Sardanista de L’H. Aniversari
de l’Ateneu de Cultura Popular, amb
la Cobla Premià. 29 de novembre,
10.30h. (pl. de l’Ajuntament)

del circ, com ara els aeris, el cable, les teles o l’acrobàcia de terra,
integren la dramatúrgia. 12 de
desembre,19h.
C. de la Joventut, 4-10

exposicions

www.l-h.cat/teatrejoventut

Construccions líriques . M an R ay /
Leandre Cristòfol . L’objecte i l’esperit
dadà a set municipis catalans . La mostra, 29 fotografies de Ray i 18 escultures de Cristòfol, és una ocasió única
per assistir a un diàleg pòstum entre
dos artistes que van rebutjar l’escultura
tradicional. Fins al 13 de desembre.
Centre d’Art Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)

Fractalck , de Gabriel C azado i M a
nolo G arcía . Dues visions de cada
autor contraposades i presentades
fent servir la fragmentació i l’escalat
com a forma visual. Puzle visual dels
paisatges quotidians de la ciutat.
Fins al 31 de desembre.
Biblioteca de Can Sumarro (c. de
la Riera de l’Escorxador, 2)
Ulls d’Inhambane. Exposició fotogràfica d’Elisenda Pons a través de la
qual es dóna a conèixer la tasca de
cooperació que la Fundació Ulls del
Món fa a la província d’Inhambane
(Moçambic). Fins al 31 de gener.
Hospital Universitari de Bellvitge (Feixa Llarga)

Teatre PER A TOTA LA FAMÍLIA
R ínxols d’or. La companyia Renaixença ofereix el conte popular de la
tafanera Rínxols d’Or, que envaeix
la casa dels tres ossets. 13 de desembre, 18h.
Auditori la Torrassa (c. de Santia
go Apòstol, 38)

I mostra de cinema documental
E nd of the C entury : The history
of the R amones . Amb Jim Fields i
Michael Gramilia. USA 2003. 3 de
desembre, 19.30h.
Salamandra (av. del Carrilet, 235)

Teatre AMATEUR
Això és vida ? El Quadre Escènic de
Teatre del Centre Catòlic escenifica
aquesta obra on, des del punt de
vista de la joventut, es posarà en
dubte tot allò que de petits hem
cregut necessari per ser feliços. 29
de novembre, 18h.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)
L a casa de B ernarda A lba . L’Associació Cultural Bellgrup ofereix
aquest drama de dones dels pobles
d’Espanya, sota la direcció de Rafael
Boluda. 13 de desembre, 18h.
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura s/n)

cine club
R o m anzo C r i m i nale . Dirigida per
Michele Plácido, amb Kim Stuart i
Anna Mouglalis. Tres delinqüents
amb l’ajuda d’una banda de criminals segresten i maten un ric empresari. 24 de novembre, 16.30,
19.15 i 22.10h.
F o r a s t e r s . Dirigida per Ventura
Pons, amb Anna Lizaran, Joan Pera
i Joan Borràs. Una família vista a
través de dues èpoques, entre les
quals han transcorregut prop de
quaranta anys. 1 de desembre,
18h, 20.30 i 22.40h.
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20 s/n)

projeccions

P a i s at g e s i m a g i n a ri s . E xposició
d’una petita mostra de les obres
de Nandus Castro. L’artista utilitza
diferents tècniques: aquarel · les,
acrílics... per trobar la comprensió
artística dels seus treballs. Fins al
setembre del 2010.
Forn Vergés (c. de Segòvia, 4)

diversos

U n i tat m ò b i l d e l B a n c d e S a n g .
Mercat de la Florida, davant la parròquia. 26 de novembre, de 10
a 14h i de 17 a 20.30h. (c. de
l’Enginyer Moncunill)
H o m e n atg e a l a G e n t G r a n . Ho
organit za el Casal l’Ermita amb
desfilada de vestits de paper, actuacions i refrigeri. 28 de novembre,
16.30h. (c. de l’Ermita, 40)

teatre

Teatre Joventut
C irc d’H ivern amb O niricus , la màquina de somiar . L’Ateneu Popular
de 9 Barris presenta un espectacle
ple d’humor, de fantasia i de circ.
Un espectacle on les disciplines

de Phra Khru Bah que ho va deixar
tot per ajudar els altres. El documental se situa en terres frontereres
del Triangle d’Or de Tailàndia. 3 de
desembre, 19.30h.
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura s/n)

el documental del mes
Buddha’s lost children . Països Baixos 2006. Dirigit per Marc Verkerk,
que va filmar durant un any la vida

Presentació del Pessebre . Amb cantada de nadales de la Coral Elisard
Sala i recital poètic a càrrec del grup
de teatre del Casino del Centre. 12
de desembre, 19.30h. (c. d’Enric
Prat de la Riba, 337-339)

