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CULTURA

Cursos de tardor del Punt
d’Acció Musical
El PAM ha presentat el nou programa amb cursets de música o edició de vídeo
res de durada. Per unir música i
vídeo es tindrà l’oportunitat d’aprendre els secrets d’un dels gèneres més populars, l’enregistrament d’un videoclip, un curs en
el qual es dotarà els participants
de les eines bàsiques per dominar aquest llenguatge i aprendre
a treure tot el suc dels temes
musicals.
Els cursos s’inicien aquest mes
i es fan a la seu del PAM, al Centre Cultural Sanfeliu, situat al carrer de l’Emigrant, 27. # ELISABETH

Més informació al telèfon
93 338 64 71 o al correu
pamclub@arrakis.es

GABRIEL CAZADO

PAVÓN

Les classes de guitarra, organitzades pel PAM,
es fan al Centre Cultural Sanfeliu

Exposició de càntirs de
terrissa al Museu d’Història
‘Moure l’aigua’ és formada per 40 peces procedents de tot l’Estat
El Museu de L’Hospitalet
acull una exposició dels càntirs fets en terrissa des de les
primeres dècades del segle
XX i, especialment, els portats a la ciutat pels immigrants que van arribar a partir dels anys 60.
La mostra Moure l’aigua permet fer un recorregut per les diferents maneres d’entendre l’artesania, així com per les influències rebudes per cada poble.
L’exposició explica les diferències que hi ha entre les diverses
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GABRIEL CAZADO

La pròxima temporada arriba
repleta d’activitats al Punt
d’Acció Musical (PAM). Nous
cursos per a iniciats i principiants en qüestions musicals
i de video-creació completen
l’oferta per a aquests mesos
de tardor.
Per als agosarats i per a aquells
que ja tenen alguns coneixements previs, el PAM posa en
marxa aquesta tardor tot un seguit de cursos per iniciar-se o
perfeccionar els coneixements
sobre música i sobre el tractament de la imatge i el so.
Per començar, un curs pràctic
de música, en el qual durant 40
hores els alumnes podran aprendre els fonaments del llenguatge
musical, així com descobrir de
manera totalment experimental
els secrets d’aquesta forma d’expressió.
Qui ja disposi de coneixements
previs tindrà l’oportunitat d’especialitzar-se en alguns gèneres,
com el jazz, el blues o el gipsy
swing. Per aprendre a tocar un
instrument es pot escollir entre el
piano, el saxo i la guitarra. Els iniciats en el món musical podran
fer un curset d’Introducció al so
professional sobre sonorització, utilització de recursos i so
en directe.
Els interessats a conèixer el
món de la gestió d’artistes poden
optar pel curs d’Introducció al
management musical i, qui vulgui
produir les seves pròpies maquetes pot optar pel curs d’enregistrament i mescla d’un disc.
Pel que fa a l’edició de vídeo,
els cursos es dediquen a dos
dels programes més utilitzats en
edició professional: Liquid edition
i Première, que s’impartiran en
dos cursets diferenciats de 10 ho-
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Els càntirs, al Museu

peces de terrissa. No és el mateix
un càntir que una cantarella, un
barral o una barrila. Tots complien la mateixa funció de transportar aigua o vi, però amb diferències substancials quant a la
forma o lús: per mantenir l’aigua
fresca a casa o per transportar-la
fins al camp. També hi ha diferències pel que fa a la procedència geogràfica
L’exposició Moure l’aigua és
formada per 40 peces i es pot visitar al Museu de L’Hospitalet fins
al 9 de gener. # REDACCIÓ

A Cinema
d’octubre, 19h, 20.30h
G 26
i 22.45h. Memories of
E murder. Rambla Cinemes
(Rbla. Just Oliveras, 20).
N
D Conferències
A 26 d’octubre, 19.30h.

Records de Collblanc, amb
l’actriu Amparo Moreno.
Biblioteca Josep Janés (Dr.
Martí i Julià, 33).
27 d’octubre, 19.30h.
Howard Carter i el descobriment de la tomba de
Tutankhamon, a càrrec de
Jordi Serrallonga, arqueòleg. CC Sant Josep (av.
Isabel la Catòlica, 32).
29 d’octubre, 19.30h.
Conferència de José Villar,
en honor al gran mestre
guitarrista Manuel Cano
Tamayo i l · l u strad a p e r
José Manuel Cano. 7 de
novembre, 12h. Gran
matinal de baile. Tertúlia
flamenca de L’Hospitalet
(Calderón de la Barca, 12).

Exposicions
29 d’octubre, 20h. Pintures de Paz García i Herman Kosic. CC Santa Eulàlia (Santa Eulàlia, 60).
Fins al 12 de novembre.
Fotografies del 21è Concu rs d e Fo to g rafi a d e
Muntanya. Club Muntanyenc (c. Reforma, 5).

Música
29 d’octubre, 22h. Top
Models i Malice. 30 d’octubre, 21h. Hocico, Spetsnaz i D Forma. 5 de novembre, 22h. Macaco. 6
de novembre, 21h. Transfer, Sorprendente i Malas
Notícias. Salamandra (Av
Carrilet, 301).
7 de novembre, 12h. XXI
Aniversari Coordinadora
Sardanista. Lectura de poesies pel grup Verba i sardanes amb la cobla Ressò.
(pl. de l’Ajuntament).

