CULTURA

7 de febrer del 2005

/

19

L’Ajuntament i la
Diputació apropen
el món de les
arts als alumnes

Comèdia i dansa
al Teatre Joventut
els dies 25, 26
i 27 de febrer

El cicle Anem al Teatre, de teatre música i dansa, es fa al Teatre Joventut i està destinat als
alumnes d’educació infantil i
primària amb l’objectiu de formar nous espectadors en el món
de les arts escèniques, al mateix
temps que descobreixen les seves inquietuds artístiques.
En el cicle es podran veure: els
dies 16 i 17 de febrer, Estrambòtic,
per Teatre Mòbil; l’1, 2 i 3 de març,
Fisi-k, per Nats Nus Dança; el 8 de
març, Creeps, a càrrec de Jove Teatre Regina; el 15 de març, Contextos, per Companyia Ínfima la Puça,
i el 12 de maig, La rateta, per l’Estaquirot Teatre. # M. S.

La companyia Basecinc ofereix
l’obra de teatre La cantant calva, d’Eugene Ionesco, els dies
25 i 26 a les 21.30h. És una
comèdia divertidíssima de converses incomprensibles d’un
dia qualsevol. Ionesco parla
dels problemes de la llengua
perquè aquesta no garanteix la
comunicació.
L’endema, 27 de febrer, a les
19h, estarà al Joventut la companyia
de dansa Gelabert/Azzopardi amb
l’espectacle Viene regando flores
desde La Habana a Morón, una bella peça alegre i plena d’espontaneïtat que s’inspira en un vers d’una
rumba cubana. # M. S.

El grup de L’H
Corporación
Antiestética actua
al Teatreneu
El grup teatral Corporación Antiestética, integrat per actors
hospitalencs, presentarà l’espectacle Un mundo feliz com a
inici de la temporada del Teatreneu (c. de Terol, 26) de Barcelona, els dijous i divendres
de febrer, a les 23.30h.
Els actors principals de la companyia hospitalenca són Daniel
Castro i Adolf Baqués, amb una llarga experiència teatral en diferents
grups, entre ells The Chanclettes.
Es van independitzar i han tornat als
seus orígens: representacions a discoteques, bars, cafes-teatre, festes
particulars i un llarg etcètera. # R.
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Hansel i Gretel, una de les obres representades al cicle de teatre infantil

Nova programació del cicle de
teatre per a tota la família
Al Centre Catòlic, l’Auditori de la Torrassa i el CC la Bòbila
Tots els diumenges fins al 20
de març, a les 18h, les famílies
de la ciutat poden assistir plegades a una sessió de teatre
que, ben segur, agradarà tant
als nens i joves com als pares,
mares, avis, àvies, oncles...
Aquesta és la intenció de l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament en
programar un cicle de teatre per a
tota la família. “La temporada passada aquest cicle va tenir un gran
èxit de públic, i per aquest motiu
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l’hem tornat a programar”, va explicar el tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, en l’acte de
presentació de la programació d’espectacles a la ciutat.
Així, l’Auditori de la Torrassa oferirà el dia 13, Banquet d’històries; el
millor regal que se li pot fer a un avi,
segons l’obra, és dedicar-li un dia
sencer perquè pugui explicar totes
les seves ‘batalletes’. Al mateix lloc el
6 de març s’oferirà El flautista d’Hamelin, i el 13 del mateix mes, Diplo,

dedicat a un ou de diplodocus. El
Centre Catòlic, el dia 20, ofereix Operació A.V.I., i el 6 de març, Rita, la rínxols i els tres óssos. Al Centre Cultural la Bòbila, el dia 27 es podrà veure
Ai la farina!, i el 20 de març, el clàssic En Patufet.
Una altra activitat per a tota la
família és Els dissabtes, + que contes, a la Biblioteca Central Tecla Sala, on el 5 de març, a les 12h, s’ofereix Contes d’il·lusió amb el Teatre
de cordó. # MARGA SOLÉ

Plàudite Teatre
ofereix un taller
intensiu amb
Giuseppe Stella
Els dies 18, 19 i 20 de febrer la
companyia Plàudite Teatre organitza Presencia escénica, un
taller intensiu de dansa i teatre
a càrrec del professor de dansa
contemporània i coreògraf, Giuseppe Stella, format a l’escola
Bella Hutter de Turín (Itàlia).
El taller té una durada de
12 hores, les classes es faran al
Centre Cultural la Bòbila, els divendres de 20 a 22h, i el dissabte i el
diumenge, de 10 a 15h. Les places
del taller són limitades. Més informació els dilluns, de 18 a 19.45h,
a Plàudite Teatre. Telèfons 93 298
85 88 i 619 670 987. # R.
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