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CULTURA

22 de gener del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Nova temporada. El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas estrenen programació per al primer semestre de l’any

Que comenci l’espectacle!
‘E.V.A.’
‘Cyrano’

El Joventut serà un
dels escenaris de la
Quinzena de dansa,
que també oferirà
espectacles al carrer
Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona
Dani Nel·lo

Joan Isaac

Xiula

TEATRE JOVENTUT

26 de gener, 20.30h. Joanjo bosk. barnasants

El cantant empordanès presenta
nou disc al concert inaugural

16 de febrer, 20.30h. Pep Gimeno ‘Botifarra’
& Pau Cháfer. Barnasants

27 de gener, 20h. ‘Inèdits ReEugenio Lo último’ Presenten A un home que ve del

10 de març, 20h. 11 de març, 19h. ‘Oskara’,
de Kukai Dantza. Quinzena de dansa

17 de febrer, 20h. 35è memorial antonio
mairenA

Acompanyada amb el Quartetto
Festival de flamenc Ciutat de L’HosUrbano i la coral Inni e Canti di Lotta pitalet
4 de febrer, 19h. ‘SOta la catifa’

23 de febrer, 20.30h. ‘Charnego’

Amb Jordi Cadellans, Ramon Godino, Óscar Jarque i Raül Tortosa

Espectacle de flamenc de la Cia.
David Romero

10 de febrer, 20h. ‘Cançó de carrer’. tribut a
ramon muntaner. barnasants

24 de febrer, 20h. ‘E.V.A.’, de T de teatre

Les cançons de l’artista tornen en
un concert amb cantants de diferents generacions

3 de març, 20h. ‘federico garcía’, amb Pep
Tosar

www.teatrejoventut.cat

cançons i veus de minyons recupera cançons tradicionals de l’Alguer

Viatge a la intensa vida de Lorca

Repertori d’acudits extrets dels qua- poble, ningú fa abaixar la cara
derns en què treballava Eugenio
3 de febrer, 20h. Giovanna Marini. Barnasants

És la unió entre els universos coreogràfics de Kukai Dantza i Marcos
Morau
16 de març, 20.30h. Andrés suárez.
barnasants

Presenta el seu darrer disc Desde
una ventana

Celebren 25 anys amb una comèdia 18 de març, 19h. ‘La luz oscura de la fe’
sobre els dolors de les dones
Espectacle de Rafael Álvarez ‘El
Brujo’ inspirat en la figura de San
1 de març, 20h. ‘Programa IT’. Quinzena de
Juan de la Cruz

Thriller psicològic de Jordi Galceran
i amb David Bagés i Mima Riera

Dani Nel·lo pren el testimoni de la
tradició musical dels Saxofonistes
Salvatges
2 de febrer, 20.30h. Jabier Muguruza.
Barnasants

Presenta el seu 15è disc com a
cantautor Leiho bat zabalik

Teatre de noves tendències, de Xavier Bobés. Per a cinc espectadors.
Casa Espanya (c. de Joan Pallarès,
38)

El músic posa veu a sonets escrits
per Pedro Flores a Los hombres
que bebieron con Dylan Thomas

7 d’abril, 20h. ‘cançons de les revoltes
del 68’. Barnasants

Joan Isaac, amb la col·laboració
d’artistes convidats, recull la banda
sonora d’aquestes revoltes

El grup de rock-and-roll presenta
Sé que li agradarà
11 de febrer, 19h. ‘Els paisatges de la meva
cançó’, amb ibèria

www.auditoribarradas.cat

25 de febrer, 19h. Guiem Soldevila. Barnasants

Lévy renova la tradició del violí
jazz amb el nou treball Revisiting
Grappelli

Fins demà o la propera metamorfosi
marca un nou cicle en la trajectòria
11 de març, 19h. ‘de plantes, amigues i amics’,
amb verdcel. barnasants
del compositor menorquí
El seu darrer treball De plantes, tala3 de març, 18h. ‘Donem-li una volta al món’,
ies i cims es vestirà de gala acompaamb xiula
nyat de Montse Castellà, Rusó Sala i
Espectacle familiar que combina
les projeccions de Daniel Olmo
música, dinàmiques i jocs per fer
participar i ballar petits i grans
17 de març, 20h. Liliana herrero. barnasants
L’artista argentina dedica la seva vida
4 de març, 19h. Ruper Ordorika. barnasants i veu al folklore de la seva terra
Amb més de 15 discos publicats,
Ruper Ordorika s’ha convertit en un 18 de març, 19h. ‘la veu eivissenca de la
cançó’, amb Uc. barnasants
referent de la música basca

24 de febrer, 20h. ‘I remember mr. bowie’

Musical on s’explica, a través de
música i humor, com haguessin
estat els concerts de la celebració
del 70è aniversari de Bowie

12 i 13 de maig, 19h. ‘Coppèlia’

El Centre de Dansa de Catalunya
interpreta aquest clàssic

22a edició d’aquesta cita, on les
La Villarroel i Mika Project presenten companyies amateurs de la ciutat
aquesta adaptació de Shakespeare mostren les seves propostes

17 de febrer, 20h. Mathias Lévy Trio

9 de febrer, 20.30h. Atomic leopards

Una comèdia de Jordi Casanovas
sobre les relacions familiars

8 d’abril, 19h. ‘Othelo’

25 de febrer, 12h. ‘Petits tresors de butxaca’ 9 de març, 20.30h. ‘cançons de dones’, amb
Set projeccions per a tota la família rosa zaragoza. barnasants

El carbón y la rosa és el darrer
treball del cantautor

22 d’abril, 19h. ‘Adossats’

Després de Terra baixa, Lluís Homar 4 de maig, 20.30h. ‘moby dick’
torna amb aquest clàssic francès
Muntatge inspirat en la figura d’Ahab
i interpretat per Josep Maria Pou

Indira Ferrer, Carlos Murías i Manuel
Ruiz ofereixen un recital a través de
les músiques de la península Ibèrica

18 de febrer, 19h. JoaquÍn Carbonell.
BarnaSants

Daniel Veronese dirigeix aquesta
comèdia on tres parelles participen
en una sessió de teràpia

6 d’abril, 20.30h. ‘CYrano’, amb lluís homar

AUDITORI BARRADAS

4 de febrer, 19h. Andrés Molina. Barnasants

13 d’abril, 20.30h. Marta Gómez. Barnasants

La cantautora colombiana interpreta
el seu treball La alegría y el canto

Del 8 al 17 de juny. L’H fa teatre

L’espectacle inaugural uneix propos- 23 de març, 19h. Concert plataforma per
la llengua. barnasants
tes d’estils diferents a càrrec dels
alumnes de centres de dansa
Mans manetes: L’Alguer, paraules,

28 de gener, 19h. ‘Los saxofonistas salvajes’,

com Jabier Muguruza, Guiem Soldevila o Andrés Molina. Entre les
propostes, també hi ha el musical
I remember Mr. Bowie, el concert
d’Albert Bello Trio amb Gwen Cahue i Henrik André, i un homenatge
a Pete Seeger. Un dels darrers
espectacles de la temporada serà
el concert de Maria Arnal i Marcel
Bagés, amb el seu treball 45 cerebros y 1 corazón. y

14 d’abril, 20h. ‘Sota Teràpia’
Del 4 al 7 d’abril, 17 i 20h. 8 d’abril, 12 i 17h.
‘Cosas que se olvidan facilmente’

dansa
11 de febrer, 19h. ‘paraules encadenades’

El Joventut ofereix un 25% de
descompte per la compra d’entrades de tres a cinc espectacles i
d’un 50% a partir de sis.
Pel que fa a l’Auditori Barradas,
la proposta familiar Happy Boom!
obria la temporada el passat 20
de gener, al tancament d’aquesta
edició. En el marc del Festival BarnaSants també hi passaran artistes

‘Programa IT’

fotos cedides per l’ajuntament

E

l 2018 arriba ple de teatre, música i dansa. Un
any més, el Teatre Joventut acollirà el concert inaugural del BarnaSants, a càrrec
del cantant empordanès Joanjo
Bosk. En el marc del festival també pujaran a l’escenari del teatre
artistes com Andrés Suárez, Joan
Isaac o Marta Gómez. Pel que fa
a les propostes teatrals, aquesta
temporada s’hi podrà veure E.V.A.
de T de Teatre, la comèdia Sota
teràpia i Cyrano, amb Lluís Homar. Les noves tendències també
tenen el seu espai en la programació, i és que per primera vegada
es farà una obra de teatre pensada només per a cinc espectadors
i que tindrà lloc a Casa Espanya.
Una de les altres novetats és la
Quinzena metropolitana de dansa,
un projecte que programarà prop
de 100 espectacles a set municipis diferents de l’1 al 18 de març.
El Teatre Joventut serà un dels
escenaris escollits però també hi
haurà propostes a l’aire lliure en
espais com la plaça de l’Ajuntament o la plaça del Poliesportiu
del Centre.

amb música i veus en directe

Interpreta un recull de cançons de
dones que ha escrit i cantat al llarg
de la seva carrera

Un repàs a les cançons més emblemàtiques dels més de 40 anys del
grup sobre els escenaris
22 de març, 20.30h. tren seeger. barnasants

Homenatge a Pete Seeger
7 d’abril, 20h. albert bello trio

Comptarà amb el violinista Henrik
André i el guitarrista Gwen Cahue
8 d’abril, 19h. ‘45 cerebros y 1 corazón’, amb
maria arnal i marcel bagés

Els artistes incorporen cançons
pròpies al seu projecte de rescat de
música popular
14 d’abril, 19h. ‘acordions’, de l’orquestra de
cambra d’acordions de barcelona

Una proposta amb un instrument poc
habitual en aquestes formacions

