CULTURA

21 de novembre del 2005

Arriba al Barradas la XII edició
de la Mostra de Noves Veus
Amb 16 cantants de lírica que es troben en la darrera etapa de la seva formació

19

A Biblioteques
de novembre,19.30h.
G 23
El Barça, una vegada més,
E campió, amb David Torras, i
Clàudia Vives-Fierro, directiN va del Barça. Biblioteca de
(c. França, 41-49).
D Bellvitge
1 de desembre, 19.30h.
A Grafologia amb Carme Árias.
Biblioteca Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).

Cinema
24 de novembre, 19h. Cinema Negre. Poodle Springs
de Bob Rafelson. Biblioteca
la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1).
29 de novembre, 18h i
21.30h. Cicle Babel. Eleni
de Theo Angelopoulos. Rambla Cinemes (J. Oliveras, 20).

Teatre

FOTO CEDIDA PER AMICS DE L’ÒPERA

Els Amics de l’Òpera-Joventuts
Ò
Musicals de L’Hospitalet celeP
bren els dies 26 i 27 de noE
vembre una nova edició de la
R
Mostra de Noves Veus. Aquest
A
concurs, adreçat a cantants de
lírica que es troben en la darrera etapa de la seva formació, és de
caràcter biennal i arriba ja a la dotzena edició.
L’edició 2005 de la Mostra de
Noves Veus comptarà amb 16 participants, un nombre una mica superior al de les darreres edicions,
perquè, segons el president dels
Amics de l’Òpera, Joan Piera, “també s’han presentat més sol·licituds.
En concret, n’hem rebut 37”.
Els participants enguany seran
Maria Josep Perelló, Maria Casado,
Núria Luterbacher, Carlos Cremades, Hortensia Martínez, Alexandra
Alzinga, Anna Fernández, Laura Vila,
Silvia Roqueta, Alexios Simos, Maria
Miró, Hyung-Jin Jung, Carles Llabr é s, Es carlata Blanco, Amàlia
Media i Roser Ferrer. Tots són catalans, menys un que és oriental. Enguany no hi ha cap aspirant que sigui de L’Hospitalet.
Segons Joan Piera, “el nivell dels
participants és molt alt”. Els guanyadors aconseguiran un contracte
per actuar en la programació del
Barradas del 2006 i seran proposats per actuar en el Festival Líric de
les Dues Catalunyes a Sant Genís
de Fontanes, al Rosselló.
Pel que fa a la mecànica del
concurs, el dia 26 de novembre tindran lloc les eliminatòries, en què

/

Els participants de la mostra de l’última edició, celebrada l’any 2003

El Centre Cultural
Barradas acull
l’eliminatòria i la fase
final d’aquest concurs
de caràcter biennal
els dies 26 i 27
de novembre

participaran els 16 seleccionats. Hauran d’interpretar almenys una peça
d’òpera. L’altra pot ser una peça
d’un altre gènere (sarsuela, cançó
catalana...).
El dia 27 de novembre tindrà
lloc la final, amb els cinc cantants
que hagin obtingut més puntuació.
Finalment hi haurà dos guanyadors:
un triat pel públic i un altre escollit
pel jurat.
Tant les proves eliminatòries

com la final tindran lloc al Centre
Cultural Barradas.
El nivell de la Mostra de Noves
Veus es constata en el fet que alguns dels guanyadors d’edicions
anteriors ara són artistes consagrats
de la lírica. El president dels Amics
de l’Òpera, Joan Piera, posa l’exemple de la mezzosoprano Mireia
Pinto, de Salvador Carbó o del tenor hospitalenc Carles Cosias.
# NÚRIA TORIL

25 de novembre, 22h. L’H
fa teatre. Vodevil per Teatre
Independent Gornal. CC Collblanc-la Torrassa (c. Mare
Déu Desemparats, 87).
26 de novembre, 22h. La
vida, las vueltas que da la vida, per Pos-Esos. Centre Joan
XXIII (M. Déu Bellvitge, 100).
27 d e n o ve mb r e , 18 h .
Computer Love, pel Quadre
Escènic Sant Isidre. 4 de
desembre, 17h i 18.30h.
Teatre per a tota la família.
Mar cel sol, pel grup Marcel
Gros. Centre Catòlic (rbla. J.
Oliveras, 34).
4 de desembre, 18h. Conxín, la elegida, pel Grup Margarida Xirgu. CC la Bòbila
(pl. la Bòbila,1).
10 de desembre, 22h.
Mañana cumple usted dieciocho años pel Grup de teatre Champagne. CC Santa Eulàlia (c. Santa Eulàlia, 60).

