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La dansa guanya pes en
el Festival d’Art al Carrer
El 2 i el 3 de juliol, la pl. de l’Ajuntament tornarà a convertir-se en un gran aparador d’art contemporani

Circ, música, arts visuals i, sobretot, dansa, centren les propostes
artístiques de la sisena edició
de Per Amor a L’Hart. Aquesta
iniciativa, promoguda per l’associació cultural Bipol·art i per
la Regidoria de Joventut, persegueix convertir la via pública en
un aparador d’art contemporani.
Es tracta, segons l’organització,
d’apropar els espectacles al ciutadà, fent del carrer un escenari.
“La intenció és que no només el
públic vingui, sinó que sigui l’obra qui
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cinc espectacles d’artistes de diferents indrets que combinen veritat
de tècniques: bàscula, equilibris,
trapezi doble, ‘portés’ acrobàtics i
diàbolo.
n Estiu Jove per a tothom
Per Amor a L’Hart és una de les
activitats que pot gaudir el públic
jove de la ciutat aquest estiu, però
hi ha moltes més. El Festival de Petit
Format ofereix el 25 i el 26 de juny
les actuacions de Jonston, Tulsa Anti
i Laus & Kinski. Es convoquen flaixos
formatius sobre temes diversos i
cursets de Cuina per emancipar-se,
Costura de supervivència, Reciclatge
creatiu, Dansa del ventre, etcètera.
Els Jardins de Can Sumarro acullen
de nou Can Chill Out i el Mercat de
Moda Jove amplia horaris els dies 9
i 10 de juliol. També tornen el Casal
de hip-hop i la Butaca a la Fresca el
22 de juliol amb Planet 51. # r . s .

foto cedida per bipol·art

El 6è Festival d’Art
al Carrer, batejat
amb el nom de Per
Amor a L’Hart, tindrà
lloc a la plaça de
l’Ajuntament
el 2 i el 3 de juliol

surti a buscar-lo. El festival vol generar un espai de relació entre veïns,
un espai viu i en constant evolució”,
explica Bipol·art.
Aquest any, els espectacles de
dansa guanyen pes respecte a edicions anteriors. El programa inclou
propostes de dansa contemporània,
modern jazz i breakdance, entre d’altres, posades en escena per artistes
de la ciutat i de la resta de Catalunya.
Cal destacar la participació de col·
lectius joves de L’Hospitalet com ara
la companyia Laboratori Teatral Patates amb Suc, que treballa a partir de
la investigació i l’experimentació en
les arts escèniques.
Pel que fa a la programació de
circ, el públic podrà gaudir d’espectacles clàssics com la proposta de la
companyia Desastrosus Circus o bé
d’altres de tècnica més contemporània, com és el número que posa en
escena el grup Los2play.
Seguint amb el circ, una de les
novetats de la sisena edició serà el
cabaret que s’ha previst per tancar
el Festival. Es posaran en escena

Los2play, un dels plats forts d’aquesta edició

Tot l’Estiu Jove
www.joventutlh.cat

La música cubana més actual, a L’H L’electrònica britànica és
Cicle de concerts organitzat per l’Associació Cubaneo Lo Auténtico
Descobrir l’empremt a que la
cultura catalana,
i en especial
la música, han
deixat a la ciutat de Santiago
de Cuba, arran
de le s onade s
migratòries del segle
XIX, és l’objectiu del
cicle de concerts organitzats per l’entitat
Cubaneo Lo Auténtico. Des del 4 de
juny fins al pròxim 14 de juliol en
diferents escenaris de L’Hospitalet i
de Barcelona tenen lloc actuacions
musicals de diferents estils (rumba,

Mane Ferret,
el 5 de juny a
la Salamandra

Gabriel Cazado
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folk, jazz, llatí, bolero i feeling) interpretades per una nodrida representació d’artistes cubans contemporanis. A L’H, el grup de música llatina

de Mane Ferret i els
cantautors Alejandro
Gutiérrez i Luis Barbería han fet els dos
primers concerts. La
pròxima actuació serà
el 19 de juny a la Salamandra amb el grup
de rumba Okanbatá,
mentre que el 2 de
juliol al CC Collblanc-la Torrassa hi
haurà un espectacle de música i
dansa amb Keila Ramos i altres artistes. # r .

la pauta del Sónar 2010
The Chemical Broters i Roxi Music, en cartell

Sónar, el Festival Internacional
de Música Avançada i Art Multimèdia, que arriba a la 17a edició, convoca els amants dels
sons electrònics els dies 17, 18
i 19 de juny. Per primer cop, a
més, tindrà lloc en dues seus
simultàniament: Barcelona i A
Corunya. Novament, el recinte de
la Fira a Granvia L’Hospitalet serà
l’escenari principal dels espectacles
de nit dins el programa de Sónar
Barcelona.
Aquest any, el Festival centra
la seva mirada en l’escena musical
britànica més actual i comptarà amb
importants estrenes discogràfiques.
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Entre els noms més destacats de
la cartellera figuren The Chemical
Brothers, un dels duets britànics
més populars de l’electrònica contemporània que presentarà nou
disc, i els mítics Roxy Music, que
actuaran després de tres dècades
sense visitar Barcelona. Tots dos
espectacles tindran lloc el dia 19, en
horari nocturn, al recinte de Granvia
L’H. Altres concerts previstos la nit
del dia 18 són Air, un referent del
pop mundial, o LCD Soundsystem
que estrena àlbum. # r .
Entrades a la venda
http://2010.sonar.es

