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23 DE FEBRER DE 1995

AGENDA

Cine
Programación Cine Club de
L’Hospitalet
13 Y 14 de febrero, 22.30h.
Cronos. Dir: Guillermo del Toro,
Méjico, 1992.
20 y 21 de febrero, 22.30h.
Daens, VOSE. Dir: Stijin Coninx,
Bélgica, 1992.
Salas: lunes, Teatre Joventut (c/
Joventut, 4-10); martes, sala 4
Rambla Cinemes (Rambla Just
Oliveras, 20).

Exposiciones

FOTO CEDIDA PEL TEATRE JOVENTUT

Hasta el 20 de febrero. Exposición de arte. Organiza: Associació d’artistes de Bellvitge. Local de CDC (P. de Bergara, 50).
Hasta el 17 de febrero. Óleos
de Adriana Martín. Del 21 de
febrero al 8 de marzo. Pinturas
de Ester Orta. Aula Cultura Bellvitge (Rbla. Marina, 232).

Teatro
Raúl Sénder no vol sortir del llit tot i la insistència de la resta de persontatges de La Pereza

A la sala B, el Teatre del Repartidor ofereix una selecció de poemes

La companyia de Raúl Sénder
representarà La Pereza al Joventut
ROSA SALGUERO
L’actor còmic Raúl Sénder serà el
protagonista de la propera proposta del Teatre Joventut, La Pereza del director i guionista Ricardo
Talesnik, que es representarà del
16 al 26 de febrer. La història parla d’un personatge de mitjana edat,
Néstor (Raúl Sénder), que un dia
decideix no llevar-se del llit per
anar a l’oficina perquè li fa mandra.
Familiars i amics es proposen ferlo entrar en raó.
El repartiment d’actors el formen, a banda del popular còmic,
Mónica Cano, Margot Cottens,

L’obra
del guionista
argentí ha
recorregut
una trentena
de països des
de 1967

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La foto

El planetari de
Fora d’òrbita
torna al Museu

es treballi en el mateix, La Pereza
no sempre surt igual, depèn del
públic”.

Antologia poètica per
escoles a la sala B
Del 21 de febrer al 3 de març, els
estudiants d’ensenyament secundari de la ciutat poden gaudir d’una
bona classe de literatura al Joventut. A la Sala B, la Companyia Teatre del Repartidor presenta de nou
al teatre municipal Antologia, amb
una selecció de poemes d’autors
tan diversos com Ibn Hazm de
Córdoba o Miquel Martí Pol.

Música
17 de febrero, 22.30h. Grupo
Domo Alda. Aula Cultura Bellvitge (Rbla. Marina, 232)
19 de febrero, 12h. Baile de jotas. Organiza: Unión Extremeña (c/ Molí, 5).
26 de febrero, 20h. Concierto
del mes de Els Amics de l’Òpera. Auditorio Barradas (Rambla
Just Oliveras, 56).

Esquí jove
Del 25 al 26 de febrer. Esquí a
Port-Ainé. Información a Ca
n’Olivé (c/ Xipreret, 25, tel: 261
12 57).

notícia
Intercanvi de
corals infantils.

IMACNA

REDACCIÓ
El Museu municipal de L’Hospitalet
tornarà a engegar, del 20 de febrer
al 5 de maig, el programa Fora d’òrbita, en el qual els ciutadans o els
grups interessats tenen la possibilitat d’observar i analitzar els astres a través d’un planetari mòbil i
d’un telescopi. Les sessions del planetari, amb capacitat per a vint persones i amb una durada de 20 minuts, estan comentades per dues
pedagogues, Montserrat Parellada
i Anna Miralpeix, especialitzades en
l’estudi dels astres. Després, els
visitants poden observar amb el telescopi els estels o fins i tot alguns
planetes.

Francisco Maestre i Manuel Andrés, sota la direcció de María Ruíz.
La Pereza ha estat representada
en una trentena de països, en diferents ocasions. A més, s’han fet
adaptacions radiofòniques i fins i tot
ha servit de motiu per alguna pellícula.
El veterà actor Raúl Sénder fa
més d’un any que recorre els escenaris espanyols amb aquesta
obra que li ha permès tornar a la
comèdia teatral després d’una llarga temporada dedicat de ple a la
televisió. L’actor malagueny apunta que “és com un pintor que pinta
diferents vegades al dia. Tot i que

Del 16 al 26 de febrero. La Pereza. Compañía Raúl Sénder.
Teatro Joventut (c/ Joventut, 410), días laborables y sábados,
21h; domingo, 19h. Del 21 de
febrer al 3 de març. Antología
poética. Compañía Teatre del
Repartidor. Sala B, Teatro Joventut representaciones a las
12h y a las 17.30h.
18 de febrero, 17.30h. Extraordinarius . Compañía Foc
Follet. Organiza: Esplai Alheña.
ACBellvitge (Rbla. Marina, 232).

Un grup de cantaires txecs format
per 42 joves de entre vuit i divuit
anys va actuar el passat 3 de febrer al Centre Barrades convidats
per la Coral Infantil Matiners de
L’Hospitalet en un intercanvi cultural més dels que venen realitzant
des de fa anys. La coral txeca, Chorus Angelus, de veus blanques, és
a dir, amb una majoria de nenes
cantaires, va aprofitar la seva estada de sis dies per visitar la ciutat.
A canvi, el grup Matiners, que al
llarg dels seus 23 anys de vida ha
realitzat diferents intercanvis amb
corals alemanyes, belgues i daneses, té previst viatjar a Txèquia del
7 al 14 d’abril.

