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Nueva edición del Certamen
de Baile Jóvenes Valores
Sexta convocatoria del concurso organizado por la ACA

GABRIEL CAZADO

La Asociación Cultural andaluza tiene ya el cartel de
participantes completo para el VI Certamen de Baile
Flamenco Jóvenes Valores
Ciutat de L’Hospitalet. El
concurso consta de una
sola fase que se celebrará
los días 15 y 17 de noviembre en el Centro Cultural Claveles.
El certamen está abierto a
bailaores y bailaoras no profesionales de entre 14 y 24 años.
Pueden optar a participar en
cualquiera de los seis premios
establecidos y deben interpretar
un baile de los comprendidos
en cada grupo.
La entrega de galardones se
celebrará el día 23 en el Teatre
Joventut, donde se hará público
el fallo del Premio de Honor.
Cada uno de los premios está
dotado con 450,76 euros y un
diploma.

Imagen de la edición del Certamen Jóvenes Valores del año 2000

● Premio de Honor Carmen Amaya
● Premio Juana La Faraona
Taranto, Farruca, Garrotín, Zambra.
● Premio Vicente Escudero
Siguiriya, Martinete, Serrana, Liviana, Zapateado.
● Premio Pilar López
Caña, Polo, Petenera, Zorongo.
● Premio Matilde Coral
Tangos, Tientos, Mirabrás, Caracoles,

Premios

Romeras, Rosas.
● Premio Mario Maya
Alegría, Soleá, Bulería,
Bulería por Soleá.
● Premio Flora
Albaicín
Guajira, Bambera, Jaleo,
Tanguillos,
Colombiana.

Corporación Antiestética,
un nou grup teatral de L’H
Han estrenat ‘Un mundo feliz’, la seva primera obra
Adolf Baqués i Daniel Coll
són els actors de la nova
companyia teatral Corporación Antiestética i ja han
posat en escena la primera obra que han estrenat
aquest mes a Barcelona.
Els dos actors hospitalencs
tenen una llarga experiència artística en activitats teatrals
de la ciutat: Centre Catòlic,
companyia La Bacanal, associació Teatro Co i, darrerament,
The Chanclettes.
Un mundo feliz és la primera obra de Corporación Antiestética que narra la història de
Rita Santamaria, una noia amb
molt de talent. El seu pelegrinatge portarà a escena tota una
sèrie de personatges que van
des d’una mare masoquista i un
pare pederasta. Superats els
seus orígens, la vàlua de Rita
s’anirà imposant fins aconseguir

Del 12 al 29 de novembre
torna el Fora d’Òrbita al
Museu d’Història. Aquesta
activitat d’astronomia pràctica és adreçada als alumnes d’educació primària
i secundària, escoles d’adults, casals, esplais, entitats i particulars.
Fora d’Òrbita es divideix
en tres parts: la nit amb un
planetari amb el qual conèixer el cel nocturn; el sistema solar amb maquetes i un
tel·luri per comprovar els moviments de rotació i translació de
la Terra, fases de la Lluna, estacions, mides, volums i distàncies del nostre sistema solar;
el telescopi i altres estris d’observació i estudi del Sol per treballar en l’orientació, sortides i
postes de Sol, alçades de l’astre, observació de les taques solars, moviment aparent del Sol i
un rellotge solar.
Els grups organitzats i centres educatius poden anar els
dies laborables de 9 a 14h i famílies i particulars, els dies 16,
17, 23 i 24 d’11 a 14h. # PILAR
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La entrega de los
premios en cada una
de las categorías
convocadas tendrá lugar
el 23 de noviembre en
un acto que se celebrará
en el Teatre Joventut
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Activitat
d’astronomia
pràctica
amb el Fora
d’Òrbita
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Diversos

A 12 de novembre, 11h. Jornade g rups d’Ajuda Mútua.
G da
16 de novembre, 19h. 8è
E Aniversari del Grup Florida.
Agència de l’ONCE (Prat de
N la Riba, 207-213).
D
A Teatre

FOTO CEDIDA PER CORPORACIÓN ANTIESTÉTICA

12, 13 i 14 de novembre.
Marqueliñe. La volta al món
en 80 caixes . Campanya
Anem al Teatre per a alumnes d’educació infantil i primària. 15 i 16 de novembre, 21h i 17 de novembre, 19h. The Chanclettes.
RG B, una triangular comèdia. Teatre Joventut (c. Joventut, 4-10).

Música
Adolf Baqués i Daniel Coll

entrar en el món de la televisió.
Els actors indiquen els seus
marcs d’expressió: discoteques,
bars, cafès teatre, festes particulars o, fins i tot, s’atreveixen
amb convencions d’empreses.

Corpora ción Antiestética
porta Un mundo feliz a la sala
Metro de Barcelona, a on actuen tots els dilluns de novembre
a partir de les 3 de la matinada.
# PILAR GONZALO

1 5 de novembre, 23h.
Marditos Roedores, rock,
música llatina i rumba. 16
de novembre, 22h. Matari,
banda de L’Hospitalet que
presenta el primer treball A
cambio de nada. 22 de novembre, 22.30h. Navajita
Plateá. 23 de novembre,
22h. Easy Rider, un dels

GONZALO

Informació i inscripcions
al telèfon del Museo
93 338 13 96

g rups Heavy del moment.
Salamandra (av. Carrilet,
131).
1 9 de novembre, 22h.
José Antonio Martínez. Rumba Callejera. El 13 de L’H (c.
Tarragona,13).

Llibres
21 de novembre, 19.30h.
Confidències d’autor amb
Alícia Giménez-Bartlet. Creadora del personatge de la
inspectora Petra Delicado.
Biblioteca La Bobila (pl. de
la Bòbila,1).

Exposicions
Fins al 24 de novembre.
Compositors Catalans de
Jordi Roca en commemoració de l’Any Verdaguer. CC
Barradas (Just Oliveras, 56).
Fins al 29 de novembre.
A n y Gau d í , tre b al l s d e l s
alumnes de l’Escola d’Art
Serra i Abella. Biblioteca La
Bòbila (pl. de la Bòbila, 1).
Fins al 30 de novembre.
Exposició del 50 aniversari
del Club Muntanyenc. Biblioteca Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).

