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17 de setembre del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	
octubre
Mostra ExpoSyfy. Un recorregut pels objectes més memorables del cinema fantàstic.
Centre Comercial Gran Via 2 (av. de la
Granvia, 75)

www.granvia2.com
cinema en temps de guerra,
exili i repressió. Projecció de
pel·lícules (dies 18 i 25 d’octubre, 18.30h) i exposició de
materials fins al 4 de novembre.
Museu de L’H (c. de Joan Pallarés, 38)

www.museul-h.cat

Més informació: www.digital-h.cat

Tornen els Acróbatas al Teatre Joventut
El Festival de música i poesia torna a la ciutat amb tres actuacions:
Leiva (7 de novembre, 21h), Lídia
Guevara (10 de novembre, 21h)
i Javier Krahe (11 de novembre,
19h). Leiva es presenta en solitari,
en un parèntesi del grup Pereza,
Lídia Guevara s’estrena a l’Acróbatas, i Krahe aporta la definició pròpia del que és música i poesia.
Festival Acróbatas
Del 7 a l’11 de novembre
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
www.teatrejoventut.cat

dels continents (dia 20), Don
gat i els seus amics (dies 27 i
28), Brave (de l’1 al 4), Lorax,
a la recerca de la trúfula perduda (10 i 11), i Pirates! (17
i 18). Preu: 4 €. 16.15h i 12.15h

Espai de lletres
amb Eduardo
Mendoza
L’Espai de lletres de l’Espai
de debat programa una troba
da literària amb l’autor de La
ciu
dad de los prodigios, La
verdad sobre el caso Savolta
i Sin noticias de Gurb.

Cines Filmax Gran Via (av. Granvia, 75)

concert de conchita.
www.onclejack.com

26
Teatre. ‘Pel davant i pel darrere’. Amb el Quadre escènic
del Centre Catòlic. Representacions també els dies 27
(20h) i 28 (18h).
21h,

Sopar literari amb Eduardo Mendoza
19 d’octubre, 20h. Preu: 18 euros
La Bodegueta del museu (pl. de la
Remunta)
http://lhespaidebat.com

exposició ‘parèntesi’. Joies de
Paca Hernández i d’Àngels
Màñez. Fins al 26 d’octubre.

21h

L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32) ,

Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)

30
espai vo. projecció d’‘un feliz acontecimiento’. De Rémi
Bezançons (França 2011).
16h, 18.15h, 20.30h i 22.45h

CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.labobila.cat

18

Cines Filmax Granvia (av. Granvia, 75)

espaivo.blogspot.com.es/

Presentacio del llibre ‘Un buen
lugar para reposar’, de Luis Gutiérrez maluenda.
19h

31
festival nocturna 2012. Kirlian
Camera, Armaggedon Dildos i
Hanzel und Gretyl.
21.30h

Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.l-h.cat/biblioteques

20
dia de la salut mental. Tallers i
animació, lectura del manifest
i sardinada popular organitzada per AFEMHOS.
10.30h
Plaça del Mercat de Bellvitge

www.afemhos.org
cicle de cinema infantil en català. Fins al 18 de novembre.
Pel·lícules: Age 4: la formació

Viatge al neolític

Exposició dels residents del TPK

Neolític. De nòmades a sedentaris és la mostra organitzada
per la Fundació la Caixa que es pot veure a L’H dins el cicle
Pessics de ciència del Centre Cultural Sant Josep, comissariada amb la col·laboració del científic Eudald Carbonell.

Mostra de les obres de 10 artistes residents de diferents
nacionalitats del taller d’arts plàstiques i art audiovisual TPK.
Es poden veure dibuixos, gravats, pintura, vídeo, fotografia
i perfomances.

Neolític. De nòmades a sedentaris
Fins al 18 de novembre
Rambla de la Marina, entre av. del Carrilet i c. Provença
http://obrasocial.lacaixa.es

Obres dels artistes residents del TPK
Fins a l’11 de novembre
L’Harmonia-Espai d’art (pl. Josep Bordonau, 6)
www.tpkonline.com

Sala Salamandra (av. del Carrilet, 301 )

www.salamandra.cat

novembre
4
teatre per a tota la família.
‘Monstres’. Amb la companyia
Zipit.
18h
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40)

