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Cartellera. L’escenari municipal ho celebrarà amb espectacles de primer nivell i jornades de portes obertes

El Teatre Joventut fa 25 anys
E

l Teatre Joventut i l’Auditori Barradas han encetat
la seva programació per a
aquest 2016, que estarà
marcat per la celebració del vinti-cinquè aniversari del teatre hospitalenc. El maig s’ha previst una
celebració especial, que inclourà
dues jornades de portes obertes,
els dies 7 i 8, i la presència d’actors i actrius que han passat per
l’escenari durant aquests anys. I
el festival BarnaSants, amb el qual
col·laboren des de fa anys els dos
espais escènics municipals, tindrà
un protagonisme especial enguany
per aquesta celebració ja que el
Joventut és l’escenari dels espectacles d’obertura i de cloenda.
De la programació destaquem la
presència al Joventut de la cantant
Marina Rossell, el 29 de gener; del
cantautor Paco Ibáñez, el març, o
de l’hospitalenc Dani Flaco, a l’abril.
El programa també inclou, el 20 de
febrer, el Memorial Antonio Mairena
de flamenc, i el juny, les obres del
cicle L’Hospitalet fa teatre. A més,
el 23 de gener l’actor i el director
Josep Maria Flotats tenia previst
escenificar l’obra Ser-ho o no.

29 de gener, 20.30h. Marina RosSell.
‘Cançons de la resistència’

associació que avui és productora

Per preservar la memòria de les
dones preses als camps nazis

14 de febrer, 19h. ‘marits i mullers’, de
woody allen

30 de gener, 20h. barris en dansa. dansa
comunitària

Àlex Rigola adapta i dirigeix aquest
guió que Allen va portar al cinema
amb Mia Farrow

Veïns de les Corts, la Teixonera i
Bellvitge amb música de l’EMMCA

18 de febrer, 20.30h. dominique a

31 de gener, 19h. ‘zona franca’

Éléor és el desè disc de l’exponent
de la música independent francesa

Obra de David Desola sobre l’atur
juvenil, amb Lluís Marco i Pau
Vinyals

20 de febrer, 20h. XXXIII Memorial Antonio
Mairena

Primer aniversari de la parella
reina de L’H en el monòleg i la
improvisació

Festival Ciutat de L’Hospitalet que
organitza la Peña Antonio Mairena
(compra d’entrades a l’entitat: c.
Collserola, 68, tel.: 93 449 48 23 i
661 910 466)

6 de febrer, 20h. ‘Da capo’. Vol-Ras

26 de febrer, 20.30h. ‘lo tuyo y lo mío’

La gira de comiat de la companyia
de teatre gestual arriba a L’H

Comèdia musical, 75 cançons en
75 minuts

6 de febrer, 20.30h. ‘psicosi de les 4.48’

Obra de l’escriptora Sarah Kane
que es va suïcidar amb 28 anys

26 de febrer, 21h. ‘L’atur, una realitat
compartida i coneguda’ , de Corbacho-Cruz,
plàudite i Assat 50

9 de febrer, matí. ‘operació a.v.i.’, de farrÉs
brothers

Teatre social que denúncia la falta
d’ocupació impulsat per dues entitats i dos cineastes de L’H

Per a alumnes de primària. Reserves a emca.festival-h@l-h.cat

28 de febrer, 19h. ‘els veïns de dalt’

5 de febrer, 21h. toni moog & Raúl Alcaraz

13 de febrer, 20h. 15 anys de les nits de
l’art

L’any 2001 diversos cantautors del
Baix Llobregat van crear aquesta

www.teatrejoventut.cat

Mercè Arànega interpreta la lluitadora antifeixista. També representació per a alumnes d’ESO al matí
(reserves a emca.festival-h@l-h.cat)
Quién me ha visto és el darrer
espectacle de la cantant

José Sacristán protagonitza l’obra
que Mamet va fer per a Al Pacino
23 d’abril, 19h. ‘lari poppins’

8 i 9 de març, 10.30 i 12h. XXI festival juvenil
de teatre grecollatí

Helena, d’Eurípides (Ela-Ela Teatre,
de l’Institut Santa Eulàlia)
Miles Gloriosus, de Plaute (Grupo
Clásicos Luna de l’Instituto Pedro
de Luna de Saragossa)

El Mag Lari ens porta un nou
espectacle familiar
24 d’abril, 19h. ‘allegro’, de cor de teatre

Música clàssica i humor visual dirigit
per Paco Mir

11 de març, 20.30h. paco ibáñez

7 i 8 de maig. 25 anys del Teatre Joventut.
Portes obertes i programació especial

Cançons d’amor, de lluita i de resistència amb un dels històrics

Les companyies de teatre amateur
porten a escena les seves obres

13 de març, 19h. ‘una vida al teatre’

13 de maig, 11h. ‘dancing bodies’

Amb aquesta obra de David Mamet, Enric Majó celebra 50 anys als
escenaris

Projecte de dansa comunitària amb
alumnes d’ESO. Informació i reserves a info@bipolart.org

18 de març, 20.30h. carlos sadness

21 i 22 de maig, 19h. ‘coppèlia’

La idea salvaje és el seu darrer
treball discogràfic

Espectacle d’alumnes del Centre
de Dansa de Catalunya. Representació per a escoles el 19 i el 20 de
maig a les 10h (reserves al 93 332
07 19 i a info@cdcbarcelona.com)

El cantautor hospitalenc celebra
deu anys de carretera i cançons

Del 3 al 12 de juny. L’H fa teatre
9 d’abril, 20h. ‘shakespeare on the beat’

4 de març, 20.30h. ‘neus català, un cel de
plom’

El cantautor clou el BarnaSants
amb cançons italianes
16 d’abril, 20h. ‘muñeca de porcelana’

5 de març, 20h. rozalen

8 d’abril, 20.30h. dani flaco

Cesc Gay debuta al teatre amb
aquesta peça que ha escrit i dirigit

14 d’abril, 20.30h. joan isaac

El somni d’una nit d’estiu combina
les quatre disciplines del hip-hop

Les companyies de teatre amateur
de la ciutat porten a escena les
seves obres

fotos cedides per l’ajuntament

El programa fins
al juny inclou Dani
Flaco, Paco Ibáñez,
Daniel Drexler i
Josep M. Flotats

TEATRE JOVENTUT

L’oferta del Barradas
Pel que fa a la programació prevista en els propers mesos a l’Auditori Barradas, podem destacar les
actuacions del cantautor uruguaià
Daniel Drexler, amb el seu nou
treball Tres tiempos, a l’abril; també
hi passarà el cantaor de flamenc
José Antonio Martín Salao, amb el
seu primer disc, al maig; o el saxofonista Dani Nel·lo, que dirigirà una
banda de rhythm and blues aquest
proper 28 de gener.
Les entrades es poden comprar
a través de les pàgines web del
Teatre Joventut, de l’Auditori Barradas i de Ticketea o a les taquilles
dels dos equipaments culturals. El
Teatre Joventut ofereix, a més de
les entrades per a cada espectacle,
abonaments a la carta amb descomptes entre el 25 i el 50% (de
venda només a la taquilla: c. de la
Joventut, 4, Collblanc-la Torrassa). y

i

Més info: www.teatrejoventut.cat
www.auditoribarradas.cat

AUDITORI BARRADAS
28 de gener, 20.30h. ‘Sax-o-Rama’ amb Dani
Nel·lo

Nou repertori i nova formació del
saxofonista que crea el seu propi
llenguatge a través de l’instrument
31 de gener, 19h. ‘Notes & Films’

El BarnaSants ens proposa per
primer cop l’actuació del cantautor i
polifacètic artista
13 de febrer, 18h. ‘cançons de plaça i
cantonada’ amb l’Ot, EN lou i el noi de la
mandolina

L’ensemble Una Cosa Rara ens
relata amb música i cinema tres
històries d’èpoques diferents dins el
programa Espai de clàssica

Espectacle familiar de música,
titelles i ball de la Casa de la Música

5 de febrer, 20.30h. ‘El viaje del elefante’ de
LuIs Pastor

Gràcies al BarnaSants, Formosa
torna a posar-se en el paper de la
Canyí, la cupletista de L’H que va
desaparèixer a la Guerra Civil

Dins el Festival BarnaSants, els
poemes de José Saramago posen
lletra als temes de Pastor
Cançons d’una època amb noves
veus com VerdCel, Cesk Freixas i
Feliu Ventura dins el BarnaSants
11 de febrer, 20.30h. Jaume Escala

Juan Santamaría ret homenatge al
desaparegut trobador andalús

gravat entre Barcelona i Madrid i que
ara presenta amb el BarnaSants

28 de febrer, 19h. David Carabén

7 d’abri, 20.30h. Cecilia Todd

L’ànima de Mishima alterna les
actuacions de la banda amb les
seves propostes més íntimes que
ens porta el BarnaSants

Torna al BarnaSants la referent de la
música tradicional de Veneçuela

5 de març, 18h. The rock & Kids Band
18 de febrer, 20.30h. ‘Del Paral·lel a Nàpols’,
d’Ester Formosa

21 de febrer, 19h. ‘lorca, 80 anys’
7 de febrer, 19h. ‘sota les cunetes, justícia!’

www.auditoribarradas.cat

El Festival BarnaSants s’aproxima
a l’obra del poeta i la interpretació
que se n’ha fet en aquests 80 anys
27 de febrer, 20h. ‘Coplas y Fados de Carlos
Cano’

Proposta cultural i educativa que es
farà a la Sala Salamandra 1 (av. del
Carrilet, 235) per poder ballar amb
la Casa de la Música
13 de març, 19h. ‘oh!pera’

La soprano Indira Ferrer-Morató i el
pianista Carles Puig ens conviden a
gaudir de les òperes més cèlebres
amb l’Espai de clàssica

10 d’abril, 12h. musiquetes de paper

Repertori modernista i noucentista
interpretat amb teatrins i titelles de
paper amb la Casa de la Música
10 d’abril, 19h. daniel drexler

El cantautor uruguaià presenta nou
disc, Tres tiempos, convidat pel
BarnaSants
7 de maig, 20h. salao

El cantaor de L’H presenta el seu
primer treball, Jara en el camino

31 de març, 20h. ‘La secreta danza’, d’Alessio
Arena

Del 20 al 29 de maig. 33a setmana de cant
coral

Segon àlbum del cantautor que ha

Amb grups de tot Catalunya

