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teatre

17 de maig, 21h. Dos cavallers
de Verona, d’Ur Teatro. Obra de
William Shakespeare dirigida per
Helena Pimenta amb Gabriel Garbi
su, Sergio Otegui i Miriam Montilla.
Valentín i Proteo són amics des de
la infanresa. Arribat el moment de
conèixer món, Proteo optarà per
quedar-se a Verona i lluitar pel seu
amor per Júlia mentre que Valentín
s’enamorà de Silvia, la filla del duc
de Milà.
Teatre Joventut

música

Salamandra
14 de maig, 20h. Vader + Septic
Flesh + D evian + I nactive . 17 de
maig, 20h. R ed B ull presenta L a
Batalla de los Gallos . 23 de maig,
22.30h. A lbert Pla . 24 de maig,
20.30h. L as N ovias + Romanthica
+ Pink Satura .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
15 de maig, 22h. Watcha C lan
+ S elva S ur . 16 de maig, 21h.
D ual + Febrro + U ltraradio . 17 de
maig, 22h. C oncert solidari A mics
per B òsnia : C yan + A urt . 23 de
maig, 22h. H ora Zulú + D emiurgo .
24 de maig, 22h. L os R echazados .
25 de maig, 20h. Banc de proves .
29 de maig, 21h. C adena C ien pre
senta : Vino D elfín .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

Depósito legal
15 de maig , 20h. I n a u g u r ac i ó
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G ato . 16 de maig, 23h. DJ Bart
& DJ Day. 17 de maig, 23h. DJ
M o n a m í . 22 de maig , 22. 30h.
P resentació del Festival CL’HIPS,
la Banda M unicipal del Polo N orte
i Xouleeta DJ. 23 de maig, 23h.
H idrogenesse DJ. 24 de maig, 23h.
DJ M onamí . 25 de maig, 20h. DJ
Tini . 29 de maig, 23h. G uille M il
kyway DJ.
C. de Santa Anna, 14

Centre Cultural Bellvitge (plaça
de la Cultura)
25 de maig, 18h. Sueños . A càrrec
de Somnis, Associació Catalana de
Teatre de L’Hospitalet. Amb l’actua
ció de més de 50 membres del
grup, Sueños és una representació
teatral amb elements musicals en la
qual Lídia, una nena com qualsevol
altra, un bon dia demana un desig
que sorprenentment se li compleix.
Centre Catòlic (rambla de Just Oli
veras, 34)
per a tota la família
18 de maig, 17 i 18.30h. Petons .
Avui l’Òscar fa dotze anys i no vol
fer cap petó: ni a la mare, ni al pare,
ni tan sols a la seva amiga Marga...
El doctor Prim diu que si pogués
ficar-se a dins de l’Òscar, potser
podria esbrinar perquè no vol fer
petons.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34)
25 de maig , 18. 30h. H o pa - l i .
Espectacle de circ i clown. Un diver
tit cuiner farà equilibris i malabars
amb diferents estris de cuina: plats,
cassoles, copes, culleres...
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1)
Teatre Joventut
17 de maig, 21h. Dos
Verona , d’Ur Teatro.

cavallers de

www.depositolegal.com

Centre Cultural Barradas
16 de maig, 21.30h. A madeu C asas
B lues M achine . Aproximació a un
blues de transició, amb sonoritat i
les harmonies típiques del blues,
però, alhora, proper a la manera de
fer pròpia del jazz.
18 de maig, 19h. C arlos Silva &
Viviana Valisi . Aquest recital líric
és una travessia per quatre segles
de repertori amb un denominador
comú: l’amor il·lusionat, apassionat,
desenganyat... L’amor en situacions
molt diverses.
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

teatre

Teatre amateur
18 de maig, 18h. I magimag amb el
M ag Xurret i M ont. Espectacle de
màgia ple de bon humor.

Jordi Serra Moragas és el tercer grau
generacional de la nissaga dels Ser
ra. A més de ceramista, és pintor i
dibuixant. Serra afirma el concepte
que ha definit fins ara la nissaga
dels Serra: la ceràmica d’art. Fins al
18 de maig.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

I nterferences . Instal·lació de Mat
teo Sisti Sette i Maribel Pozo Ruiz.
Reflexió sobre el funcionament del
telèfon mòbil des de la perspectiva
de l’art contemporari. Fins al 25
de maig.
Museu d’Història (c. de Joan
Pallarès, s/n)
Pas a pas . I matges del C amí de Sant
J au m e . Exposició de pintures de
José Luis Linares Cuadrado. Fins al
31 de maig.
M i r a d e s . E xposició de pintures
sobre de vidre de Daniel Montfort.
Fns al 31 de maig.
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1)
L a col · lecció d’obra gràfica de la
Fundació A rranz-Bravo . Mostra un
total de 76 obres –entre aiguaforts,
litografies i serigrafies– realitzades
entre els anys 1966 i 2008. L’expo
sició ens permet conèixer i reflexi
onar sobre el camí que l’artista ha
seguit al llarg d’aquests quaranta
anys de trajectòria. Fins al 8 de
maig.
Centre Cultural Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)

certàmens

II edició de D ulcinea Curts . Organit
zat pel Club Social El Roure /AFEM
HOS. Fins al 30 de setembre.
Enviar a:
Carrer del Molí, 5-7
24 de maig, 21h. Son de la fronte
ra . Grup flamenc format per joves
hereus i seguidors de l’escola de
Diego del Gastor que, a través de la
fusió i el diàleg entre el tres cubà i
la guitarra flamenca, ens porta una
reinterpretació creativa del toque,
cante i baile de Morón de la Fron
tera.
Carrer de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut
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L’art

de

J ordi Serra

a
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cinema

E l silencio de un hombre . Director:
Jean-Pierre Melville. Amb Alain De
lon i François Périer. Jeff Costello
és un assassí a sou de la xurma
parisenca. Després d’un treball és
enganyat pels seus socis i deixa de
ser perseguidor per convertir-se en
perseguit. 15 de maig, 19h.
G host Dog , el camino del samurai .
Director: Jim Jarmusch. Amb Forest
Whitaker i John Tormey. Ghost Dog
és un assassí a sou que viu en una

senzilla cabanya a la terrassa d’un
edifici abandonat, amb l’única com
panyia dels seus coloms missatgers.
22 de maig, 19h.
Biblioteca la Bòbila (plaça de la
Bòbila, 1)

Persépolis . Pel·lícula d’animació. De
Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud.
Amb les veus de Chiara Mastroianni
i Catherine Deneuve. Aquesta no és
una pel·lícula amb un missatge a
vendre. És, sobretot, una pel·lícula
sobre el meu amor per la meva
família, diu Marjane Satrapi. 13 de
maig, 12, 20.30 i 22.40h.
Tiempos de amor , juventud y liber
tad . De Hou Hsiao Hsien. Amb Shu
Qi i Chang Chen. Tres històries que
transcorren en èpoques diferents.
L’any escollit és el 1966 perquè la
història neix a partir d’un record
personal del director. 20 de maig,
18, 20.30 i 22.45h.
Time . De Kim Ki-Duk. Amb Sung
Hyun-Ah i Ha Jung-Woo. Descriu
amb delicadesa la relació que exis
teix entre el pas del temps i les rela
cions humanes. 27 de maig, 18h,
20.30 i 22.40
Espai VO del Rambla Cinemes
(rambla de Just Oliveras, 20)

biblioteques

21 de maig, 18h. Tast de cerveses ,
a càrrec de Steve Hyxley. Tindrem
ocasió de fer un recorregut pel món
de la cervesa, gaudint d’una anàlisi
dels diferents tipus de cervesa, de
les seves procedències i una expli
cació del procés d’elaboració.
Biblioteca Can Sumarro (riera
de l’Escorxador, s/n))
22 de maig, 19h. E sc e n es de ls
meus viatges , a càrrec de Juan Re
nato. El viatge com a experiència,
descobriment, recorregut de la
vida... un gran tema a partir de les
pròpies vivències.
Biblioteca Santa Eulàlia (c. de
Pareto, 22)
24 de maig, 19h. C açador de pa
raules , a càrrec de Roger de Gràcia.
Dins el marc de la Gimcana de les
Llengües. Amb un viatge a ritme
ràpid, entusiasta i molt curiós, ani
rem a la recerca dels secrets més
amagats del català.
Biblioteca Central Tecla Sala
(av. de Josep Tarradellas, 44)

