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El Teatre Joventut i el Centre
Barradas estrenen cartellera
Teatre visual, musical i d’humor, dansa, màgia-cabaret, titelles, concerts de cambra, lírics, d’autor, pop...
El Teatre Joventut
i el Centre Cultural
Barradas inicien
nova temporada amb
una variada oferta
d’espectacles per a
tots els gustos

Els dos equipaments municipals
e
estrenen car tellera, després
s
d’haver tancat la temporada
p
2007-2008 amb un increment
e
d’espectadors del 10% en el
c
cas del Joventut i del 14% en
t
el cas del Barradas.
a
Segons ha destacat el tinent
c
d’alcalde d’Educació i Cultura,
l
Mario Sanz, la programació
e
2008-2009 “és molt variada” i
s
“com és habitual, guarda un espai per al músics i companyies
locals”. En aquest sentit, ha resaltat
els espectacles del grup Doctor
Calambre i del cantautor hospitalenc Víctor Naranjo –que actuen al
Joventut i al Barradas, respectivament– i de les companyies Teatre
del Repartidor o Plàudite Teatre.
També es manté la col · laboració
amb el Festival Barcelona Sants i el
Barcelona Jazz, que segons Sanz,
“acosten a L’Hospitalet actuacions
de qualitat”.
El Teatre Joventut, durant la tem
porada anterior, va acollir un 5%
més d’espectacles i va enregistrar
un percentatge d’ocupació del 61%,
el més alt des del 2002.
Pel que fa al Barradas, els assistents a exposicions van créixer un
17,3% i els espectadors de concerts, un 7,3% . Paral·lelament, va
enregistrar un 14,5% més d’usuaris,
que van acudir a preparar exàmens
o a participar en activitats organitzades pel teixit associatiu o per la
iniciativa privada. # redacció
www.l-h.cat/teatrejoventut
www.l-h.cat/barradas

pop d’autor

19 de setembre, 21.30h. Víctor
Naranjo
pop d’autor
26 de setembre, 21.30h. El
tercer hombre
recital líric
28 de setembre, 19h.
Cristina Ruiz (soprano)
i Laura Vila (mezzosoprano)
noves músiques
3 d’octubre, 21. 30h.
Cabo San Roque
j a z z l l at í / c a n ç ó
d’autor
10 d’octubre, 21.30h.
Daniel Cross + Maracandente
jazz i cançó
17 d’octubre, 21.30h.
Gorka Benítez
recital líric
19 d’octubre, 19h. Assumpta Mateu (soprano)
boleros
25 d’octubre, 21.30h i
26 d’octubre, 19h. Moncho
flamenc-fussió

7 de novembre, 21.30h. Chicuelo

recital líric
9 de novembre, 19h. Carmen
Solís (mezzosoprano)
jazz
14 de novembre, 21.30h. Thiphasic
woogie boogie
21 novembre, 21.30h. Woogie
Boogie jubilee amb Steve ‘Big
Man’ Clayton (UK), Jean Piere
Bertrand (FRA) i Lluís Comola
trio (CAT)
cançó d’autor
28 de novembre, 21.30h. Roger Mas
cobla
29 de novembre,
18.30h. Cobla Ciutat de
Girona
recital líric
30 de novembre, 19h.
Marta Perna (violoncel) i
Marc Perna (piano)
música a capel·la

música
19 setembre, 21h. Doctor Calambre (sala A)
teatre
20 de setembre, 21h. Carlos
Latre (sala A)
teatre

26 de setembre, 21h; 27 de
setembre, 21h i 28 setembre,
19h. Teatre del Repartidor, Terror
y miserias en el
primer franquismo (sala A)
teatre
musical
26 de setembre, 21.30h i 28
de setembre,
19.30h. Egos teatre, Ruddigore o
la nissaga maleïda (sala B)
teatre

12 de desembre, 19h.
Cap Pela
dixie
18 de desembre, 21.30h. La

Vella Dixieland
recital líric
21 de desembre, 19h. Gala
d’aniversari. 20 anys de lírica, 20
anys de clàssica

4 d’octubre, 21h. El Llibertí,
amb Ramon Madaula i Montse
Guallar (sala A)
teatre/màgia
4 d’octubre, 21.30h. Cia Abbozzi, Cortada. Gracias por venir
(sala B)
música/flamenc
10 d’octubre, 21h. Argentina
(sala A)
teatre/dansa

18 d’octubre, 21h. Estriptis. Sis
propostes dirigides per Rafael
Amargo, Sol Picó, Mario Gas,
Jaime Chavarri, Andreas Lima i
Carlus Padrissa (sala A)
música
24 d’octubre, 21h. Pedro Guerra, Vidas (sala A)
teatre
1 de novembre, 19h i 2 de no
vembre, 19h. Espectres, amb
Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas
i Mingo Ràfols (sala A)
teatre
1 de novembre, 19.30h i 2 no
vembre, 19.30h. Marcel·lí Antúnez, Protomembrana (sala B)
Música
7 de novembre , 21h . John
Nemeth Band & Junior Watson
(sala A)
teatre
9 de novembre,
19h. Fins que la
mort ens separi a
càrrec de la Companyia Tantarantana (sala A)
música
15 d e n o ve m bre, 21h. Antonia
Font, Coser i cantar (sala A)
música
28 de novembre, 21h. Javier
Limón, Son de Limón (sala A)
teatre musical
29 de novembre, 21h i 30 de
novembre, 19h. paGAGnini,
d’Ylana i Ara Malikian (sala A)
teatre
29 de novembre, 21.30h i 30
de novembre, 19.30h. Plàudite teatre, El corazón del sueño
(sala B)
gospel
12 de desembre , 21h . The
Brotherhood singers (sala A)
màgia
13 de desembre, 10h. Mag
Lari, Secrets (sala A)
música
19 de desembre, 21.30h. Concert de Nadal (sala A)

