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CULTURA

5 de maig del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	
Dani Mateo actuarà a
L’Hospitalet el 17 de maig
Després de suspendre per motius personals
l’actuació del Festival de L’Humor a les Festes
de Primavera, el còmic representa aquest mes
a L’H PK2.0 Que Dios nos pille confesados.
‘PK2.0’. 17 de maig, 20h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Més informació: www.lhdigital.cat

La fira de manualitats Creativa torna a
La Farga del 8 a l’11 de maig
Creativa celebra una edició especial de primavera amb motiu del seu vuitè aniversari.
En aquesta cita trobareu tallers especialitzats en patchwork i scrap, conferències i
taules rodones amb experts, a més de la presentació de noves tendències internacionals i del primer saló BurdaExpo, dedicat a
la cultura i la cusCreativa Primavera. Del 8 a
tomització. Al web
l’11 de maig, de 10h a 20h
de la fira trobaràs
(diumenge, fins a les 18h).
Preu: 7€ dia 8; 9€ dies 9 i 11; tota la informació
i també cupons de
10€ dia 10.
descompte per a
La Farga (c. Barcelona, 2)
www.creativa-spain.com l’entrada.

‘El testigo’. 10 de maig, 20h. Preu: 20€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Exposició anual del Col·lectiu
d’Artistes CMR
Perifèrics és el títol de l’exposició del Col·lectiu
d’Artistes CMR, sorgit dels tallers de l’edifici
del carrer de Miquel Romeu, al barri del Centre. És la quarta mostra del grup que cada any
presenta el seu treball al públic.
‘Perifèrics. Del 8 al 28 de maig, de 17h a 21h
Centre Cultural Bellvitge-el Gornal (pl. de la Cultura, 1)

Hi participaran Casa Espanya, l’Harmonia, Can
Riera i la Fundació Arranz-Bravo. A la piscina
del Poliesportiu del Centre es projectarà la
pel·lícula Una nit al museu. Les 400 entrades
disponibles es repartiran als edificis del Museu.
La Nit dels Museus, 17 de maig, de 19h a 01h
www.museul-h.cat
www.fundacioarranzbravo.cat

El Brujo presenta ‘El testigo’
al Teatre Joventut
El personalíssim Rafael Álvarez ‘El Brujo’ ens
ofereix un dels seus monòlegs en el qual es
posa a la pell de Miguel Pantalón, un cantaor
flamenc imaginari, excèntric i genial.

L’Hospitalet se suma a la
Nit dels Museus el 17 de maig

El desè Festival CL’Hips arriba a la final
amb actes del 13 al 17 de maig
El primer acte de la final del certamen serà
un fòrum que tindrà lloc a Torre Barrina
(18h). I el dia 15 comencen les darreres
fases del concurs amb la final de Cançó
busca videoclip. El Mosquito del Garito triarà el millor clip fet pels participants sobre
una de les seves cançons. El dia 17 serà
la gran final, amb la
Festival CL’Hips. Final de
Cançó busca videoclip, 15 projecció dels 44 vi
de maig, 20h. Lliurament de deoclips que opten
premis, 17 de maig, 17.30h. al Premi Metropolità
Auditori Barradas (rbla. de
que vota el públic i el
Just Oliveras, 56)
lliurament de tots els
http://clhips.cat
premis del festival.

El 19 de maig s’obren
les aules d’estudi
Fins al 6 de juliol obren de dilluns a diumenge
les aules d’estudi de L’H. Recordeu que l’Associació d’Estudiants ofereix l’aula tot l’any.
Aules d’estudi. Del 19 de maig al 6 de juliol
Auditori Barradas, Biblioteca Josep Janés i CC la Bòbila
www.joventutlh.cat

‘Master class’ de guitarra
de la Tertulia Flamenca
La Tertulia Flamenca ha convidat el prestigiós
guitarrista Antón Jiménez per fer una master
class el pròxim 24 de maig. Jiménez impartirà
una classe d’exercicis i, després, falsetas per
diversos pals. El preu és de 70 euros.
‘Master class’ de guitarra amb Antón Jiménez. 24 de maig, 10h
Centro Cultural Claveles (c. Claveles, 2. Tel.: 93 437 20 44)

