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setembre

Exposició del pintor
uruguaià Salvador
Valente al Barradas

festival videolooking. Inscripcions obertes. Mostra Audiovisual & Live Performance
de L’Hospitalet. Fins al 15
d’octubre.

24
donació de sang als barris. El
Centre.
De 17h a 21h
Rambla de la Marina/C. de Josep Prat
de la Riba

27
‘poetes sota la lluna’, homenatge a gustavo adolfo bécquer. Amb l’Asociación Poética Luz de Luna a la Sala
Chillout.
18.30h

Oficina Jove d’Emancipació (c. del Llobregat, 127)

www.videolookinglh.com
exposició
d’il·lustracions
‘apendixs’, de giselle vitali.
Fins al 27 de setembre.

Biblioteca Bellvitge (pl. de la Cultura,1)

www.l-h.cat/biblioteques

CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

28

www.labobila.cat
VIII Concurs de fotografia de
l’asociación de amigos del camino de santiago. Inscripcions
obertes fins al 15 d’octubre.
Casal d’Entitats la Torrassa (ronda de la
Torrassa, 105)

www.peregrinoslh.com

18
cicle de cinema sobre les
eleccions americanes. Projecció de 2 documentals i 4
pel·lícules en versió original
subtitulada fins al dia 23
d’octubre.
18h
Biblioteca Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)

www.l-h.cat/biblioteques

19
exposició sobre ‘blues’ europeu. Fins al 30 d’octubre.
Biblioteca Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)

www.l-h.cat/biblioteques

El Festival CL’Hips lliurarà els premis
als millors muntatges el 5 d’octubre
Novena edició del Festival CL’Hips que organitzen l’Ajuntament i l’Associació Cultural Bad Music i al qual s’han
presentat 125 vídeos. El jurat donarà a conèixer el primer
premi (1.200 euros), el segon (800 euros), i un accèssit
(500 euros), i el públic decidirà el seu guanyador, que
rebrà 300 euros. També es premiarà el guanyador per
votació popular on line amb 400 euros.

Festival CL’Hips
5 d’octubre
Auditori Barradas (rambla
de Just Oliveras, 56)
http://clhips.cat

teatre. ‘culpables’, amb la cia.
komtaskedat. Thriller contemporani de l’autor Èric Romero,
que protagonitza l’actor Manel Piñero, el televisiu Homo
APM.
19h

Les obres de Valente en aquesta mostra
reflecteixen el pas del temps i les diferents
perspectives que proporciona. Valente va
néixer l’any 1945 a Montevideo i està instal·
lat a Barcelona, on presideix l’associació
Amigos del Uruguay.
‘Tiempo’, de Salvador Valente. Fins al 29 de setembre
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat.

Noves activitats per a la Tardor Jove
de L’Hospitalet

Inscripcions obertes per al Certamen
Internacional de Guitarra Flamenca

Inscripcions obertes per a les activitats gratuïtes de l’Oficina Jove a partir d’octubre: una xerrada sobre la història del
videoclip i un taller d’iniciació a l’edició de vídeo, dins del
Festival Videolooking, i un projecte d’art mural a la Remunta.

Fins al 4 d’octubre, està oberta la inscripció per al prestigiós
certamen que celebrarà la seva final el 26 d’octubre. Els tres
primers classificats rebran premis en metàl·lic i el millor toque
por bulería s’endurà una guitarra feta per Mariano Conde.

Tardor Jove
Inscripcions obertes
Oficina Jove d’Emancipació (c. del Llobregat, 127)
www.joventutlh.cat

XVIII Certamen Internacional Guitarra Flamenca ‘Ciutat de L’Hospitalet’
Inscripcions fins al 4 d’octubre
Tertulia Flamenca de L’Hospitalet (c. Claveles, 2-4)
Telèfon: 93 437 20 44

Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

www.auditoribarradas.cat

30
L’H Espai debat. Un altre model
d’economia és possible?, amb
Vicenç Navarro.
19.30h
L’Harmonia (pl. de Josep Bordonau, 6)

http://lhespaidebat.com

octubre
4
concert ‘heavy metal’. regresión. Acompanyats de Masterly. Preu de venda anticipada: 8 euros.
21h
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)

www.salamandra.cat

