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música

Teatre Joventutcc

teatre

Teatre amateur
31 de maig, 22h i 1 de juny,
18h. M isery, a càrrec del Grup de
Teatre Picarols. Basada en la novel·
la d’Stephen King. El fanatisme pot
arribar a ser molt dramàtic. El mes·
tre del terror i de la intriga així ens
ho fa veure amb aquesta obra que
ens parla de sentiments d’angoixa,
de por, de bogeria, d’intolerància,
d’amor malaltís i de tot el pitjor que
l’ésser humà porta a dins.
Auditori la Torrassa (carrer de
Santiago Apòstol, 40)

exposicions

Pas a pas . I matges del C amí de Sant
J au m e . Exposició de pintures de
José Luis Linares Cuadrado. Fins al
31 de maig.
M irades . Exposició de pintures so·
bre vidre de Daniel Montfort. Fins
al 31 de maig.
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1)
Salamandra celebra el 14 de juny
el 12è aniversari amb concerts a les
dues sales. Grupo de Expertos
Solynieve actuaran a partir de les
22.30h a Salamandra 1 (av. del
Carrilet, 235)
El mateix dia, a les 22h, s’ha pre·
parat una House Funk Festa amb
THC + Dr. Funkenstein. Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)

E xposició sobre els arbres del barri ,
com a complement de les plaques
ceràmiques instal·lades per Gent de
Pau. La mostra té lloc en el marc de
la celebració de les noces d’argent
de l’entitat. Del 27 de maig a l’1
de juny (inauguració de l’exposició
el dia 27 a les 19.30h).
Regidoria del Centre (rambla de
Just Oliveras, 23)

Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro.
Sota els llums de neó que supor·
poblen la cara més bruta de Hong
Kong, un assassí a sou està pre·
parat per donar el seu últim cop.
Però aquesta nit res no sortirà com
espera després de cometre el seu
penúltim error: abandonar la seva
sòcia, una dona fascinant que s’en·
carrega de subministrar-li clients i
evitar-li problemes amb la policia.
29 de maig, 19h.
Biblioteca la Bòbila (plaça de la
Bòbila, 1)

Time . Corea del Sud, 2006. Director:
Kim Ki-Duk. Intèrprets: Sung HyunAh i Ha Jung-Woo. Descriu amb
delicadesa la relació que existeix
entre el pas del temps i les relaci·
ons humanes. Afronta l’angoixa i els
dubtes d’una dona, units a l’amor
que sent pel seu company i que la
duen a preguntar-se si s’estimaran
tota la vida i si amb el pas del temps
ell no es cansarà de veure-la. 27 de
maig, 18h, 20.30 i 22.40
Espai VO del Rambla Cinemes
(rambla de Just Oliveras, 20)

música

Centre Cultural Barradas

www.l-h.cat/barradas

M ulticultur al grupart-2000. Ex·
posició de pintures de diversos
artistes. Fins a l’1 de juny.
Centre Cultural Santa Eulàlia
(carrer de Santa Eulàlia, 60)

www.kfeole.com

certàmens

II edició de D ulcinea Curts . Organit·
zat pel Club Social El Roure /AFEM·
HOS. Fins al 30 de setembre.
Enviar a:
Carrer del Molí, 5-7

cinema

L’H Confidencial. Cicle de cinema
negre L a solitud de l’assassí a sou .
Fallen A ngels . Xina, 1995. Director:
Wong Kar Wai. Intèrprets: Laon Lai,

Salamandra
7 de juny, 21h. C a m o u fa l g e +
S ilica G el + S iberia . 14 de juny,
22.30h. A niversari S alamandr a .
G rupo de E xpertos Solynieve .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
29 de maig , 21h. C a d e n a C i e n
presenta : Vino D elfín . 6 de juny,
22h. S weet Vandals . 7 de juny,
22h. S a lva G i l & O r i u n d os d e l
R ock . 8 de juny, 19h. H omeless
Party : E l cerebro & C ampeon + Les
G randes G ueules + CS C rew. 13 de
juny, 22h. Rockzilla + The E lectric
Wasted . 14 de juny, 22h. A ni versari S alamandr a . H ouse F unk
Festa : THC + D r . Funkenstein . 15
de juny, 19.30h. Today is the Day
+ J ucifer + Complete Failure + Four
Q uetion M arks .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301

La catedral del kfè olé
29 de maig, 23h. Colectivo M icro guagua (Reggae-Multicultural-Dub).
C. d’Enric Prat de la Riba, 160

30 de maig, 21.30h. E duard C animas . Pop d’autor. Original, surrea·
list i multifuncional, Canimas és un
dels cantautors més singulars del
moment, tot i que la seva trajectòria
musical comença amb el lideratge
de la formació Zitzània els anys
noranta. Presentarà les cançons del
seu darrer treball discogràfic Noh
iha crisi.

C. de Santa Anna, 14
www.depositolegal.com

biblioteques

31 de maig, 12h. Dissabtes famili·
ars: la mar i la Mediterrània. L a mar
a terra , amb Rah-mon Roma.
1 de juny, 18h. L’hora del conte
amb Marta Roig.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la
Riera de l’Escorxador, s/n)

www.l-h.cat/barradas

www.salamandra.cat

eVo L uZión .

Pintures de Vizenta Ne·
vado. Nevado és una pintora nata.
Amb la particularitat de que no és
ella qui ha escollit la pintura, sinó
que la pintura l’ha escollit a ella;
com un amant possessiu i exigent
que ho vol tot i cada cop exigeix
més, conscient però que només ell
donarà ple sentit a la seva vida. Del
27 de maig al 29 de juny.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

petmet fer un pas endavant després
del celebrat Maniobras de escapismo, el seu anterior disc.
13 de juny, 21.30h. C arles Bena
vent quartet . Jazz-fusió. Presenta
la seva nova banda: una proposta
ar tística inèdita en formació de
quartet i amb un instrument tant
sorprenent com el hang de Ravid
Goldschmidt.
Rambla de Just Oliveras, 56

La resistencia
1 de juny, 23.30h. L a R apsisten cia . 4 de juny, 23.30h. E l K apel
( acustic ). 5 de juny, 23.30h. Festa
S enegal ( percusió , dansa , DJ ) . 6
de juny, 23.30h. S toy K e Trino
( fusió ). 7 de juny, 23.30h. Nyah bingi C rew presenta : O ldies Vs Dan cehall , N yahbingi S ond + D ance
C rasher . 8 de juny, 23.30h. L a
R apsistencia . 11 de juny, 23.30h.
E l K apel ( acustic ) . 12 de juny,
23.30h. S in S ospecha ( latin ska ).
13 de juny, 23.30h. L atino y L os
Llobregantes ( rumba ) + DJ G uiro loco ( latin ). 14 de juny, 23.30h.
M ovin ’on presenta : The K inky C oo
C oo’s ( ska ) + Nasharï Sound + Fu man S electa . 15 de juny, 23.30h.
L a R apsistencia .
Carrer de Rosalía de Castro, 92

29 de maig, 18h. L’hora del conte
amb Lídia Clua.
Biblioteca la Florida (av. del
Masnou, 40)
28 de maig, 18h. C ontes zen a càrrec de Marta Millà, narració, i Hora·
cio Curti, mestre shakuhachi (ins·
trument de vent tradicional japonès que s’utilitza en la pràctica bu
dista).
5 de juny, 19h. Acte de cloenda de
la G imcana de les llengües . Amb la
col·laboració de l’Escola de MúsicaCentre de les Arts i l’alumnat del
Centre de Normalització Lingüística.
Es lliuraran els premis als guanya·
dors.
http://gimcanalh.cpnl.cat

14 de juny, 12h. Els dissabtes a
Bellvitge: la mar i la Mediterrània. E l
peix irisat, a càrrec de l’associació
Amics de Titerearte.
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cultura)
27 de maig, 17.30h. L’hora del
conte amb David Soldevila.
Sala de lectura Frederic Mistral
(c. de l’Arquitectura, 10-12)
Club de lectura fàcil. Per apuntar-se
al Club de lectura per a neolectors
organitzat pel Centre de Formació
d’Adults de Can Serra amb la col·
laboració de la Biblioteca la Bòbila.
En català, els dijous de 18 a 19h; en
castellà, els divendres de 15.30 a
16.30h i de 16.30 a 17.30h.
Biblioteca la Bòbila (plaça de la
Bòbila, 1)

conferències

27 de maig, 19h. Beques i estades
a I tàlia . Dins del cicle de Flash For·
matius organitzats per l’Espai Molí.
Escola Oficial d’Idiomes (carrer
de l’Orient, 21)
29 de maig. C onferència

de l’ex
Unesco,
Jaime M ayor Z aragoza . Organitzat
per Gent de Pau en el marc de la
celebració de les noces d’argent de
l’entitat.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
d i r e c t o r g e n e r a l d e l a

6 de juny, 21.30h. Love of Lesbian .
Pop rock. A poc temps de celebrar
el desè aniversari de la constitució
del grup, presenta el treball Cuentos
chinos para niños del Japón, que li

Depósito legal
29 de maig, 23h. G uille M ilkyway
DJ. 30 de maig, 23h. DJ egoteque .
31 de maig, 23h. DJ M c F ly. 5
de juny, 23h. DJ Etyam (S idecar
Factory C lub ). 6 de juny, 23h. DJ
M onamí .

www.l-h.cat/barradas

