CULTURA

DIARI DE L’HOSPITALET 11 de juny del 2012

Entitats. Darreres representacions al Teatre Joventut el 17 de juny
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Videoclips

Inscripció oberta per a una
nova edició del Festival CL’Hips
Fins al 15 de juliol els interessats a
participar als concursos de video
clips i documentals musicals es poden inscriure en la vuitena edició del
Festival CL’Hips, que organitzen pels
centre culturals Sant Josep i Sanfeliu
i l’associació cultural BAD.
La convocatòria aplega diferents
seccions, el 8è Concurs de videoclips, el 4t Concurs de docuclips, el

Fòrum (nou), la Cançó busca videoclip i el Clhips cinema
El festival es desenvoluparà tres
escenari: al Centre Cultural Sant
Josep, a l’Auditori Barradas, a la sala
Salamandra, al Centre Cultural Tecla
Sala i al bar Depósito Legal. y
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Més info: www.clhips.cat

Música

Eels representants de les companyies amb l’alcaldessa, Núria Marín, i el regidor de Cultura, Jaume Graells

El teatre de la ciutat, a escena
L’H fa teatre aplega 11 companyies locals, entre
les quals es troba per primer cop Teatre Obert,
de la coordinadora de disminuïts
La mostra de teatre aficionat L’Hospitalet fa teatre ha tornat a escena.
Del 8 al 17 de juny, 11 companyies
locals presentaran espectacle en
algun dels tres escenaris que el municipi ha posat a la seva disposició:
el Teatre Joventut i els centres culturals de la Bòbila i Bellvitge.
Enguany són menys les companyies participants, perquè no totes
tenien un projecte per posar en escena, però, per contra, s’hi incorpora la de l’Associació Coordinadora
de Disminuïts, Teatre Obert, que
fins ara estrenava el seu espectacle
anual en solitari a final d’any.

En el moment de tancar aquesta
edició, havien començat a representar-se els primers espectacles amb
les actuacions de Gornal Teatre, l’Associació Cultural Bellgrup, Ela-ela
Teatre, Grup Banyes, J 23 Teatre,
companyia V de B, Somnis i el taller
de teatre de l’Escola de Música.
Per als dies 15 i 17 de juny, el
programa previst se centra en el Teatre Joventut. Divendres, 15, a les 21h
actua el Laboratori Teatral Patates
amb Suc amb un clàssic de Dario
Fo, Mort accidental d’un anarquista.
La companyia hospitalenca, per cert,
ha prorrogat un mes més, tot el juny,

la seva exitosa comèdia El mètode
Jennifer al Teatreneu de Barcelona.
Per a diumenge, 17, s’han programat els darrers espectacles. La
companyia Teatre Obert presenta
a les 18.30h Hoy me he levantado
transcendente, una petita mostra de
la vida en clau d’humor; i a les 19h,
Fugireli Teatre estrena L’HospiPirates, una obra de pirates, dolents
i amb molt de glamur. El preu únic
de l’entrada per és de 6 euros.
El cicle amateur L’Hospitalet fa
teatre se celebra a la ciutat des de
fa 16 anys per posar en relleu el
treball de les companyies locals,
dotar-les d’infraestructura profes
sional i difondre la seva tasca. y
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Cartellera: www.teatrejoventut.cat

Actuació de la simfònica de les escoles al Joventut

Primer concert de l’orquestra
simfònica de les escoles de L’H
L’Escola de Música-Centre de les
Arts de L’H i alumnes dels centres
de primària Pau Vila, Ramón y Cajal,
Charlie Rivel, Lola Anglada i Ausiàs
March han format l’orquestra simfònica de les escoles de la ciutat que
es va estrenar al Teatre Joventut el
passat 31 de maig.
La formació va interpretar Fanfarria, popular americana; See suite,

Jazz Suite i Jamaica Suit, de Kathy &
David Blackwell; Canon, de Johann
Pachebel, Kinder Simphonie, de
Leopold Mozart, i Pompa i circumstància, d’Edward Elgar.
Amb aquest tipus d’iniciatives, la
música ha esdevingut eix vertebrador a la classe i ha fet que els alumnes hagin millorar el seu rendiment
escolar. y

