26

/

agenda

30 de març del 2009

L’H
agenda
agenda@diaril-h.cat

exposició

música

salamandra
3 d ’abr il , 19. 30 h . K a m e l o t +
D e l a i n + S e r e n i t y . 12 d ’abril ,
20.30h. E vergrey + N ovembre +
The H uman A bstract. 17 d’abril,
2 2h . D a n i M a t e o . 18 d ’abr il ,
20.30h. XPQ-21 + Nachtmahr . 19
d’abril, 20.30h. J eff Scott soto +
J orge Salán .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
5 d’abril, 21h. R adio Gladis Palmera presenta : N ovalima . 15 d’abril,
19 . 3 0 h . D = OUT. 17 d ’a b r i l ,
21.30h. 19a edició : C anciones para
ver de cerca .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

Col·legi Tecla Sala: 50 anys fent
escola. La mostra és un recull fotogràfic de l’evolució de l’escola, de
la comunitat educativa que l’ha fet
possible i de les circumstàncies his
tòriques més pròximes. Fins al 30
d’abril.
Museu d’Història de L’H (c. de
Joan Pallarès, 38)

La Resistencia
2 d’abril, 23h. C he Sudaka (mestizaje). 3 d’abril, 23h. Q ue P um
Q ue Pam (rumba). 4 d’abril, 23h.
O ldies vs D ancehall (reggae ska
dancehall ). 9 d’abril, 23h. Th e
Bares Band (hip hop ragga fusion)
+ M ussa & the L atin R eggae Band
(ska reggae). 10 d’abril, 23h. To ni B eiro (rock) + Dj M alungo . 16
d’abril, 23h. Malambo Roots (reggae). 17 d’abril, 23h. Tara (world
fusion). 18 d’abril, 23h. Top of the
Class party (early, rocksteady, ska).
Carrer de Rosalía de Castro, 92
Centre Cultural Barradas
3 d’abril, 21.30h. C ristina Vila 
llonga Tango Q uartet. D’essència
tanguera, aquest espectacle musical
barreja temes originals amb lletra i
música de Cristina Vilallonga i temes clàssics.
.

17 d’abril, 21.30h. N évoa . Presenta el seu darrer treball Entre les
pedres i els peixos on fusiona els
fados i la poesia.
19 d’abril, 21.30h. B urruezo &
B ohemia C amer ata . Un cafè con-

cert mestís, intercultural, interètnic,
interestètic, com la nostra societat
actual. Un recorregut per diferents
músiques i estètiques.
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

cinema

Cineclub
E legy. Estats Units, 2008. Dirigida
per Isabel Coixet. Amb Ben Kingsley,
Penélope Cruz i Dennis Hopper.
Recorre el procés de confrontació
passional entre una extraordinària
jove, Consuela, i un sofisticat professor universitari, David Kepesh. 31
de març, 18, 20.30 i 22.40h.
A rimética emocional . Canadà, 2007.
Dirigida per Paolo Barzman. Amb
Susan Sarandon, Christopher Plummer i Gabriel Byrne. Una història de
redempció, cicatrització i reconciliació que neix a partir del retrobament
de tres supervivents de Drancy, el
camp de reclusió instal·lat pels alemanys als afores de París durant la
II Guerra Mundial. 7 d’abril, 18,
20.30 i 22.40h.
C aos calmo . Itàlia, 2008. Dirigida
per Antonello Grimaldi. Amb Nanni
Moretti, Valeria Golino i Isabella Ferrari. “El repte que em vaig plantejar
amb aquesta pel·lícula fou que el
protagonista es quedés la major
part del temps en el mateix lloc,
però sense transmetre mai la sensació d’estatisme”. 14 d’abril, 18,
20.30 i 22.40h.
R équiem (E l exorcismo de M icae la ). Alemanya, 2006. Dirigida per
Hans-Christian Schimd. Amb Sandra
Hüller, Burghart Klaussner i Imogen
Kogge. 21 d’abril, 18, 20. 30 i
22.40h.
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20)
Els documentals del mes
C ool & C r a z y. Noruega (2001).
Direcció: Knut Erik Jensen. Orientat
cap al ferotge mar de Barents, pràcticament amb una vista complerta
del pol nord, hi ha la petita vila
pesquera de Berlevag, que intenta
esdevenir famosa arreu del món
gràcies als 30 peculiars membres
del seu excèntric cor masculí. 21
d’abril, 19h i 23 d’abril, 19h.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura)

exposicions

E xposició col · lectiva de ceràmica .
Fins al 3 d’abril.
Centre Cultural Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60)
Les noves dones catalanes . Exposi
ció de fotografies de Fernando Ga
llardo Sanz. Fins al 3 d’abril
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

I tu, de què vas ? Segona edició de la
mostra d’imatges fotogràfiques de
la celebració del Carnestoltes. Fins
al 30 de juny.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la
Riera de l’Escorxador)

teatre
Teatre Joventut
19 d’abril, 18h. L a Ventafocs , a
càrrec del Gran Teatre del Liceu-Comediants. Un somni col·lectiu que
genera mirades i maneres diverses
d’explicar-lo. En aquesta ocasió s’explica cantant, amb música del gran
compositor Gioacchino Rossini. Els
personatges, les accions i les situacions creen un món de contrastos i
xocs, on la comicitat és present de
manera palesa.
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

N eorealisme . L a nova imatge a Itàlia
1931-1960. La contribució de la
fotografia en un dels moments més
importants del marc historicocultural italià del segle XX. Fins al 5
d’abril.
Centre Cultural Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44
E xposició de Patchwork . Associació
Catalana de Patchwork. Del 16 al
29 d’abril.
Centre Cultural Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60)
Exposició de Jaime de la Jara . Nascut
a Madrid el 1972, és un dels artistes
joves més interessants i inquiets
del panorama artístic espanyol. Els
seus treballs s’han pogut veure en
les darreres edicions d’Arco. Fins al
31 de maig.
Centre Cultural Tecla sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)

L’H: 30 anys de democr àcia mu nicipal . Realitzada a proposta del
Consell de Síndics de L’H, pretén
palesar la profunda transformació
de la ciutat després de 30 anys de
democràcia municipal, coincidint
amb el trenta aniversari de les primeres eleccions municipals democràtiques de l’abril del 1979. Del 21
d’abril al 15 de juny.
Museu d’Història de L’H (c. de
Joan Pallarès, 38)

Teatre amateur
18 d’abril, de 18 a 24h. Sis hores
de monòlegs . 6è sismolòleg.
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura)
19 d’abril, 18h. Vuelve al cabaret.
Bellgrup-ElRafa and girls. Espectacle
còmic musical de transformisme en
playback.
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40)

sardanes
13 d’abril, tot el dia. 44 è A plec de
l’E rmita . Ho organitza: Grup Sardanista Tot Bellvitge.
Parc de Bellvitge

biblioteques

1 d ’abril, 19h. P o e s i a . Recital
poètic a càrrec de Martha Cecilia
Cedeño.
Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)
2 d’abril, 15h. L a xerrada del tri 
mestre per a les escoles . Cita amb
l’autor: Josep Maria Fonalleras.
Biblioteca Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)
Concurs de literatura i dibuix 2009.
Per a infants a partir de 3 anys. Ter
mini de presentació dels treballs.
Fins al 17 d’abril.
Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)
www.canal-h.net/webs/somnis

