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Mostra de fi de curs del TPK en la
qual enguany participen artistes del
taller i altres artistes locals, catalans
i francesos convidats per a l’ocasió.

Malalts de risa. Jose Corbacho (26 de juny), Vaquero (10 de juliol), Goyo
Jiménez (17 de juliol) i Toni Moog (24 de juliol), 22h. Preu: de 10 a 23€
Carpa Aire Mediterranean Fun Club. Av. de Manuel Azaña, 21
www.ticketmaster.es

‘Estat d’emergència’. Fins al 13 de juliol
CC Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44).
www.tpkonline.com

El cantautor hospitalenc porta el darrer disc a una de les sales de la ciutat
que l’ha vist néixer com a artista.
Dani Flaco. ‘Versos y madera’. 10 i 11 de juliol,
21h. Preu: 10€ (anticipada)
L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
www.onclejack.com

L’exposició, comissariada per Roger
Bastida, vol presentar els resultats
del darrer estudi sobre el palauet i
el seu conjunt des dels seus orígens
d’una manera divulgativa i amena.
‘Can Buxeres: una joia noucentista’. Fins al 27
de setembre
Museu de L’H (c. de Joan Pallarès, 38)
www.museul-h.cat

Fem L’Humor. Monòlegs i improvisació. 10 de juliol, 20h. Preu: 10€
(anticipada); 13€ (taquilla)
Auditori Barradas. Rambla de Just Oliveras, 56
www.atrapalo.com

Estrena de ‘Red Giant’, segona
temporada d’‘Space Men’
L’associació cultural Mala Vida Prodaxions estrena la
segona part de la websèrie Space Men, que s’ha rodat a L’H i que combina ciència-ficció i la promoció de
bandes de rock emergents. Es tracta de Red Giant,
de cinc capítols —amb seqüències més complexes,
més exteriors i més efectes especials— que es podran visionar a YouTube. El 10 de juliol es projecta el
primer capítol de la temporada en un passi especial
amb l’actuació d’alguns dels grups que sonen a la
sèrie: Kill the Krait, The Downtown Beggars i Leiden.
Estrena de ‘Red giant’. 10 de juliol, 20h. Preu: 3€
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)
www.proyectospacemen.com

L’Espai VO projecta
el guardonat film
‘La isla mínima’
cedida per torre barrina

Dani Flaco torna a
l’Oncle Jack amb el
disc ‘Versos y madera’

www.raulalcaraz.es

Beques L’H. Presentació de sol·licituds fins al 30
de juny, 14h
Bases: www.museul-h.cat

‘El sopar dels idiotes’. 26 i 27 de juny, 20.30h; 28
de juny, 19h
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)
Reserves: entradesteatrecclh@gmail.com

Primera mostra sobre
el conjunt noucentista
de Can Buxeres

Alcaraz s’ha fet conegut gràcies al monòleg N geminada que va penjar a YouTube i que va enregistrar
acompanyat de la seva àvia. Aquesta iniciativa ha impulsat la seva carrera i el 10 de juliol posa en escena
a la ciutat per segon cop el famós monòleg sobre la
llengua catalana que es parla a L’H. Serà al Barradas
i actuarà amb Alberte Montos, un altre monologuista
que interpretarà Comedy central. Montos ha participat
en programes de televisió com El club de la comedia
i En el aire, i en pel·lícules com REC 4: Apocalipsis.

Els temes són: L’H a l’època medieval,
arxiu parroquial de Sta. Eulàlia de Mèrida i Els mitjans de transport al franquisme. Estan dotades amb 3.000 €.

El guanyador del Premi d’Arts Visuals
2014 fa la seva primera exposició
individual. Lorente treballa amb diferents formats i tècniques, tot i que
l’escultura és la que té major pes.
‘David Lorente. IT’. Fins al 27 de setembre.
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat

Raúl Alcaraz i Alberte Montes
fan L’Humor al Barradas

Nova edició de les
beques de recerca
sobre L’Hospitalet

Un clàssic de la comèdia a càrrec
del quadre escènic, que cobrarà entrada segons l’èxit de la funció.

Primera exposició
de David Lorente a
l’Arranz-Bravo
www.jjvaquero.com

cedida pel tpk

L’actor i cineasta hospitalenc és el responsable del
cicle Malalts de risa que començarà el 26 de juny a
una carpa instal·lada a la zona nord de la ciutat, junt
al complex esportiu L’Hospitalet Nord. Es tracta de
l’actuació de quatre monologuistes de nivell que encapçala el propi Jose Corbacho. L’acompanyaran en
aquesta aventura Juan José Vaquero (El Hormiguero, foto), Goyo Jiménez (El club de la comedia) i Toni
Moog (Paramount Comedy). Les actuacions són els
divendres a la nit, a l’aire lliure i amb servei de bar. Les
entrades es venen per assistir-hi de peu o amb seient.

‘Estat d’emergència’,
títol del Solstici del
TPK que tanca el curs

El Catòlic representa
‘El sopar dels idiotes’
amb taquilla inversa

foto cedida per cultura

Monòlegs Malalts de risa
organitzats per Jose Corbacho

La pel·lícula d’Alberto Rodríguez nar
ra la investigació d’un assassinat a
les maresmes del Guadalquivir.
‘La isla mínima’. 30 de juny, 17h, 19.15h i 21.30h.
Preu: 5,6 €
Cines Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
http://espaivo.blogspot.com.es

