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CULTURA

Cinema, fotografia, música i
teatre als centres culturals de L’H
Obert el període d’inscripció per als tallers que comencen aquest mes

30 d’octubre, 21h. Urban
Attack. Depósito Legal (Sta.
Anna, 14).

Molts d’aquests
cursos es poden
convalidar per
crèdits de lliure
elecció de la
Universitat
de Barcelona
Els centres culturals de
L’Hospitalet han obert el període d’inscripció per als cursos d’iniciació al teatre, en
col·laboració amb l’Institut
del Teatre; de música, amb
el Taller de Músics de Barcelona; d’Iiniciació al cinema,
amb el suport del Cine Club
L’Hospitalet i de fotografia,
amb la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Els cursos comencen aquest
mes d’octubre i la inscripció es
pot fer a l’Àrea Municipal d’Educació i Cultura al carrer de Girona, 10, 2a planta, en horari de dilluns a divendres de 10 a 14h.
També es poden fer inscripcions
als centres culturals de Collblancla Torrassa, Sanfeliu, Sant Josep,
Santa Eulàlia, Bellvitge i la Bòbila.
L’objectiu d’aquests quatre
cursos és formar totes aquelles
persones que vulguin iniciar-se o
aprofundir en el coneixement,
teòric i pràctic, dels llenguatges

Exposicions
16 d’octubre, 19h. Pintures d’Eva Torralba. 17 d’octubre, 19h. Cerimònia del
té i l’art japonès. 30 d’octubre, 20.30h. Pintures de
Laia M. Picas. CC Sta. Eulàlia (Sta. Eulàlia 60).
3 de novembre, 19h. Fotografia de muntanya. Club
Muntanyenc (Reforma, 5).
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Diversos

Alumnes dels tallers de veu i llenguatge musical al CC la Bòbila

artístics. Els cursos són impartits
per professionals reconeguts,
tant en el camp de la docència
com en el món on desenvolupen
la seva activitat.
Molts d’aquests cursos ofereixen la possibilitat als estudiants
de la Universitat de Barcelona de

millorar el currículum acadèmic
perquè es poden convalidar per
crèdits de lliure elecció de la UB.
Els cursos de música inclouen
llenguatge musical, veu, informàtica musical i instrument –guitarra, bateria i percussió, baix, piano
i saxo–, en tres nivells. En cine-

El Barradas acull l’exposició
‘L’altra cara de la ciutat’
José María Narváez guanya el premi fotogràfic Pérez Molinos
El sindicat Comissions Obreres ha celebrat al Centre Cultural Barradas la cinquena
edició del certamen fotogràfic Josep Maria Pérez Molinos. El guanyador ha estat
l’hospitalenc José María Narváez, amb una imatge que
retrata un immigrant subsaharià mirant un anunci publicitari de
noies amb ‘cossos Danone’.
El tema del certamen, L’altra
cara de la ciutat, “és per fer una
reflexió de com les ciutats actuals han millorat la seva imatge en
els últims anys, però darrere s’amaguen altres realitats amb problemes que demanen solucions”,
ha explicat la secretària de Cultura de CCOO, Marisa López.
Josep Maria Pérez Molinos té
l’honor de gaudir en vida d’un
premi que porta el seu nom i
que pretén consolidar-se com un
concurs de denúncia de proble-

A Música
d’octubre, 22h. RapG 18
susklei&Hazhe i Cloaka
E Company. 24 d’octubre,
22h. Tijuana in blue i BerN lin 80. 25 d’octubre, 22h.
of lesbian i Lefou. SaD Love
lamandra (av. Carrilet, 301)
A 23 d’octubre, 23h. OVNI.
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ma s’aprèn a fer guió, producció,
història del cinema, llenguatge cinematogràfic i direcció. El de fotografia inclou un curs de laboratori en blanc i negre i avançat i
il·luminació en el retrat, i en el de
teatre ensenyen a iniciar-se en
les arts escèniques. # MARGA SOLÉ

El Teatre Joventut acogió la IX Muestra de Baile
Flamenco que organiza la ACA
La Asociación Cultural Andaluza organizó la muestra en el Teatre
Joventut, el 27 de septiembre, y en el cartel figuraron Juan Andrés
Maya, Ana Salazar y Juan Carlos Carbonell. Junto a ellos actuó la
ganadora del certamen Jóvenes Valores de 2002, Maribel Ramos.
Maya ha protagonizado espectáculos en solitario y ha actuado con
la Chunga y Antonio Canales. También Ana Salazar ha actuado con
Canales en Chanson flamenca y Carbonell actuó en el Grec 2002.
La escuela de baile de la ACA está dirigida por Ana Márquez.

GABRIEL CAZADO

Convocan las bases del
Certamen de guitarra
flamenca ‘Ciutat de L’H’

Pérez Molinos va asistir al lliurament de premis

màtiques socials. És membre honorífic de la UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya) i el seu treball
sempre ha estat lligat a la demo-

cràcia i les llibertats. Quaranta de
les 70 fotografies que es van presentar al concurs estaran exposades fins al dia 12 al Centre Cultural Barradas. # REDACCIÓ

15 d’octubre, 18.30h.
Conferència sobre gent
gran i ocupació. La continuïtat assistencial. Centre
d’Empreses (ctra. Mig, 56).
17, 18 i 19 d’octubre. X
Jornades de Rol Necromicron’s. CC Sant Josep (av.
Isabel la Catòlica, 32). 18 i
19 d’octubre, de 9 a
23h. Campionat Europeu
de Vampire: The Eternal
Struggle. CC la Bòbila (pl.
de la Bòbila,1).
22 d’octubre, 19.30h.
Curs de sardanes. Agrupació Veïnal Sta. Eulàlia (pl.
Escorça, s/n).
26 d’octubre, 12h. III Diada de la colla Jove de L’H
amb castellers de Sant Andreu i Sant Cugat (parc
dels Ocellets).

La Tertulia Flamenca de L’Hospitalet ha publicado ya las bases del XIV Certamen Nacional
de Guitarra Flamenca Ciutat de
L’Hospitalet cuya final se celebrará el 15 de noviembre en el
Teatre Joventut. Pueden inscribirse los guitarristas de ambos
sexos, de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años o
cumplidos en octubre de 2003,
y que no hayan obtenido el primer premio en ediciones posteriores a 1993. Las inscripciones pueden realizarse en la Tertulia Flamenca (Calderón de la
Barca, 12, tel. 93 437 20 44).

La Casa de Huelva ya
tiene a punto el XV
Festival de Fandangos
El 8 de noviembre se celebrará
en el polideportivo Sergio Manzano de Bellvitge XV Festival de
Fandangos de Huelva en el que
la figura principal será ‘El Arcangel’. Este cantaor ya ha actuado
en otras ediciones del festival y
ahora es una de las principales
figuras del cante de fandangos
de España. A partir de las 19h
actuarán al cante Raquel Vera,
Ismael, Jeromo, las Hermanas
Molina y el coro de la Casa de
Huelva. Al baile, Nuestra Señora
de la Cinta y Alfareria y a la guitarra Romerito, Carlos el ‘Peque’
y Juan Manuel Vargas.

