CULTURA

DIARI DE L’HOSPITALET 16 de setembre del 2013

19

Cartellera. El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas estrenen programació musical i teatral el pròxim mes d’octubre

Qualitat i diversitat a escena

E

ls principals escenaris de
la ciutat, el Teatre Joventut
i l’Auditori Barradas, comencen el mes d’octubre
la programació de tardor, que ens
proposa, en paraules del regidor de
Cultura, Jaume Graells, “espectacles de qualitat, amb una oferta que
reflecteix la diversitat de la producció cultural. La cartellera combina
espectacles amb èxit reconegut de
públic i apostes menys conegudes”.
Així, el Joventut programa èxits
garantits com la darrera producció de Pepe Rubianes Lorca eran
todos, la versió de Joan Pera de
Sí, ministre i l’espectacle Rompecabezas de Duquende. I també

‘Lorca eran todos’,
de Pepe Rubianes,
i el recital líric
d’Albert Deprius
inicien la temporada
propostes innovadores com Smile,
una història d’amor i Sé de un lugar
de la Cia. Prisamata.
Pel que fa al Barradas, ens ofereix un ampli ventall de gèneres musicals: jazz, lírica, tango, cantautors
i propostes agosarades com el duet
entre Dani Flaco i Juan Cruz, dins
del Festival Acróbatas de música i
poesia, fidel un any més a la ciutat.
Consulteu els nous abonaments
del Joventut i el descomptes del
Barradas a les seves pàgines web. y
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Més info: www.teatrejoventut.cat
www.auditoribarradas.cat

nal de Guitarra Flamenca.
Ho org.: Tertulia Flamenca
de L’H

10 de novembre. teatre
PaGaGnini. Amb Yllana i
Ara Malikian

27 d’octubre. teatre
Rafael Álvarez ‘El Brujo’

15 de novembre. Música
Rompecabezas, de Duquende

19 d’octubre. teatre
Lorca eran todos, de Pepe
Rubianes

6 de novembre. fES. acróbatas
Paco Ibáñez canta als poetes llatinoamericans

20 d’octubre. teatre
Sé de un lugar, amb Cia.
Prisamata

8 de novembre. jazz
Bugge Wesseltoft ok World 17 de novembre. fes. acróbatas
Ensemble
Benjamín Prado, Rebeca
Jiménez i Rubén Pozo
9 de novembre. fES. acróbatas
Con derecho a... Rozalén
22 de novembre. teatre

26 d’octubre. Música
XVIII Certamen Internacio-

16 de novembre. teatre
Kulunda Teatre presenta
André i Dorine

6 d’octubre. òpera
Passió lírica, amb Albert Deprius

Fernández, Albert Rovira, Ramon Roig i Carles Pérez

18 d’octubre. cantautor
40 gripaus, espectacle musical
de Pau Riba i els gripaus

27 d’octubre. música de cambra
Enrique Bagaría & Pau Codina
interpreten Cassadó, Albéniz,
Rachmaninov, Beethoven,
Debussy i Piazzolla

20 d’octubre. guitarra
22 Strings Quartet, dins del
10è Certamen Internacional de
Guitarra Miquel Llobet
25 d’octubre. cantautor
Sabina... y aparte. Homenatge amb Rafa Rodríguez, Jordi

10 de novembre. fes. acróbatas
Dani Flaco & Juan Cruz
15 de novembre. jazz manouche
Tchavolo Schmitt al Festival
Django L’H

Quique San Francisco
presenta Enriquecido
22 de novembre. teatre
Smiley, una història d’amor
de Flyhard Produccions

El clàssic El trencanous,
amb el Centre de Dansa
de Catalunya. Sessions
escolars i per a públic en
general
20 de desembre. música
The Friendly Travelers, dins
del festival Els grans del
Gospel

24 de novembre. teatre
Sí, primer ministre, amb
Joan Pera
30 de novembre i 1 de desembre. teatre
Recurso de Amparo, d’Amparo Moreno

21 de desembre. concert de
nadal
Song of Times Square, amb
l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà i Mediterraneum
del 12 al 15 de desembre. dansa Ensemble

16 de novembre. fes. acróbatas
Jardín en Marte, amb Paco
Cifuentes
17 de novembre. jazz manouche
Experiment, amb Albert Bello
& Oriol Saña al Festival Django
L’H
22 de novembre. jazz/blues
25 anys de Big Mama & Taller
de Músics All Stars
29 de novembre. Bugui-bugui
Bob Seeley & Renaud Patigny

& Lluís Coloma, dins el Boogie
Woogie Jubilee 2013
1 de desembre. música de cobla
Clàssics i contemporanis de la
música de cobla amb la Principal del Llobregat
13 de desembre. jazz
Jazz Nadal, amb Manel Camp
& Llibert Fortuny & Mireia Farrés
15 de desembre. tango
Tangos de la Resistencia, amb
Sandra Regher

