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CULTURA

30 de maig del 2005

La mostra de
teatre aficionat
aplega 17 grups

Enric Llopis
exposa una
recopilació
de dibuixos
i grafismes

Actuaran al Teatre Joventut i al Centre Cultural
la Bòbila entre el 10 i el 19 de juny
Independent Gornal amb el seu espectacle Vodevil.
Al Centre Cultural la Bòbila, l’11
de juny, a les 21h, Ela-Ela Teatre
escenificarà Les fenícies. Les actuacions continuaran a totes dues sales els dies 17, 18 i 19 de juny amb
les companyies Pos-esos, Teatrae,
CTT, Quadre Escènic Sant Isidre
Somnis, Margarida Xirgu i Plaudite
Teatre, entre d’altres. # MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

Disset companyies de teatre
amateur de la ciutat participaran en una nova edició de
L’Hospitalet fa teatre, que tindrà lloc enguany del 10 al 19
de juny en dos espais diferents: el Teatre Joventut i el
Centre Cultural la Bòbila. El cicle s’inaugurarà el divendres,
10 de juny, a les 21h, a la sala
A del Teatre Joventut, amb el
grup de teatre Champagne que escenificarà Mañana cumple usted
dieciocho años. El mateix dia, a les
21.30h, a la sala B, el grup de teatre la Asunción oferirà Comisaría
especial de mujeres.
L’11 de juny, a les 21h, serà la
companyia Stròmboli Teatre qui
oferirà Horas mínimas a la Sala A
del Joventut. El mateix dia, mitja
hora abans i a la sala B, l’espectacle serà Timo S.A. pel grup de teatre V de B. El diumenge, 12 de juny,
a les 18.30h, el grup Caballo de
Troya oferirà, a la sala B del Joventut, Amor de don Perlimplín con
Belisa en su jardín, i a la sala A, a
les 19h, actuarà el Grup de Teatre
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Del 26 de maig al 26 de juny el
Centre Cultural Barradas acollirà
una recopilació de dibuixos i
grafisme d’Enric Llopis, un dels
dissenyadors del servei de Promoció i Imatge de l’Ajuntament.
L’exposició consta de 21
pannells on es podran veure
reproduccions i originals dels
treballs més destacats que Llopis ha fet al llarg de la seva dilatada carrera professional.
Precisament, la tasca més difícil
ha estat fer la selecció dels treballs,
perquè influïa molt la vessant emocional. Enric Llopis agraeix que en
aquesta feina l’hagin ajudat els
seus companys de treball, que l’han
aconsellat i l’han guiat.
Llopis va acabar els seus estudis
a l’escola de disseny Elisava l’any
1979, des d’aleshores es dedica
professionalment a una tasca que
de sempre li ha agradat. Dibuixava
des de petit, i tant els mestres com
la família l’animaven a continuar.
“La mama sempre em deia: tu has
de dibuixar”, comenta. En el seu
cas, afició i professió coincideixen, i
considera que el dibuix és un mitjà
d’expressió per connectar amb la
gent. # P. G.
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A Biblioteques
de juny, 19h. Estafes i estafaG 2dors,
amb Carles Quílez i Xavier
E Sellar. Cicle Històries de L’H. Un
escriptor i un mosso expliquen les
N estafes més corrents. Biblioteca
D de la Bòbila (pl. de la Bòbila,1).
A Música
3 de juny, 22h. Jazz amb La Vella Dixieland. 10 de juny, 22h.
Las Migas, flamenc de cambra.
CC Barradas (Just Oliveras, 56).

El Teatre Joventut serà un dels escenaris de la mostra

3 de juny, 23h. Sex Museum. 4
de juny, 22h. Project Pitchfort i
fo. 10 de junio, 22h. Ea! i Cabo
San Roque. 11 i 12 de juny.
Glamour To Kill i Virus. Salamandra, programa del 9è aniversari.
(av. Carrilet, 301).
11 de juny, 12h. Sardanes. Cobla Baix Llobregat (plaça Espanyola). 12 de juny, 12h. Cobla
Ressò. Can Serra.

Teatre
5 de juny, 20h. Quadre Escènic

del Centre Catòlic amb Les cartes d’Hèrcules Poirot. Centre Catòlic (av. Just Oliveras, 34).
5 de juny, 20h. Un espíritu burlón, pel Grup Picarols. CC la Bòbila (pl. la Bòbila,1).

Altres
Del 4 al 25 de juny, d’11 a
12.30h. Taller de grafit. Fins al 15
de juny. Data límit per presentar
obres al primer Certamen de Monòlegs de L’H. Associació Cultural
Pos-Esos (rda. Torrassa, 105).

