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música

Cicle blues & boogie
C oncert de cloenda del cicle amb
l’actuació dels grups guanyadors dels
concursos de la Societat de Blues de
Barcelona. 21 de desembre, 21h.
CC Collblanc-la Torrassa (c. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87).
www.canal-h.net/webs/ccct

Tepekalesound
Alfredo Costa Monteiro. Arts plàs
tiques, poesia sonora/visual i so. 18
de desembre, 20h.
CC Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.tpkonline.com/tepekale.html

antonio orozco

L’hospitalenc Antonio Orozco actua
rà a la Salamandra. Cadizfornia és
l’últim treball de l’artista que farà
també una repassada als seus ante
riors èxits. 22 de desembre, 23h.
Salamandra (sala 1) (av. del Car
rilet, 235)
www.salamandra.cat

Depósito legal
Abraham Boba i Som tan decan
dents DJ, 20 de desembre, 23h.
CRTL+ALT+SUPR, 21 de desembre, 23h. Best of the year by DJ
Monami, 22 de desembre, 23h. DJ
Casty, 23 dedesembre, 23h. Turró
de DJ: DJ Monami +Maadraassoo +DJ
Gato, 24 de desembre, 24h. DJ
Legoteque, 25 de desembre, 23h.
Stella Diana i Youki DJ, 27 de desembre, 22.30h. R aphael & noso
mosnovios, 28 de desembre, 23h.
DJ Monami, 29 de desembre, 23h.
Nit de cap d’any: DJ Monami, 1 de
gener, 1h.
C. de Santa Anna, 14.

Barón Rojo, 29 de desembre, 22h.
Sessions especials : Golden R ain +
YoSET, 22 de desembre. Vigília de
Nadal . Ctrl+Alt+Supr +YoSET Last
nit a DJ suck my life, 24 de desembre. Monami (R azz/Depo )+YoSET
The HoHo’s Are Back ! , 25 de desembre.
Cap d’any Se conoce que ya es fin de
año amb Luis LeNuit+Mcfly+YoSET,
1 de gener, 1h.
Nit de Reis. Batidora+YoSET Los
Reyes del Glam, 5 de gener.
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
www.salamandra.cat

Apache 5+The Pepper Pots, 22 de
desembre, 22h.
Enemigos del tiempo +Comando Al
cantarilla + convidats, 29 de desembre, 21h.
Sessions especials : Oli comediscos,
22 de desembre. Matahari, 21 de
desembre. Vigília de Nadal: Marta
“ “ +Na-fentt, 24 de desembre.
Marinoli’s DJ, 25 de desembre.
DJ Mamayé (Mundo Canibal), 28 de
desembre.
Cap d’any amb Konguito +Na-fentt, 1
de gener, 1h
Sala 2. Av. del Carrilet, 301

Centre Cultural Bellvitge (plaça
de la cultura s/n).

www.diba.cat/museuslocas

Solidaridad Obrera 1907-2007. Cien
años de prensa anarcosindicalista . Re
cull de les portades més significatives
del diari al llarg dels seus 100 anys
d’història. Fins al 20 de desembre.
Centre Cultural Collblanc-la Tor
rassa (c. de la Mare de Déu dels
Desemparats, 87).
www.canal-h.net/webs/ccct

Kfè Olé
Festa de cap d’any. Preu: 20 euros
amb dues consumicions.
C. de Prat de la Riba, 160 i 232

www.depositolegal.com

http://www.kfeole.com

www.l-h.cat/barradas

Salamandra
Fi de festa Neocalorrismo. Pantanito
+ Familia Rustika, 21 de desembre,
22h.
Daniel Higiénico band, 28 de desembre, 22h.

10 anys de la Comissió Tècnica de la
Sida. Reconeixement a les persones
que han format part d’aquesta co
missió al llarg dels deu anys que porta
en actiu. Fins al 22 de desembre.

exposicions

certàmens

11è Certamen de Poesia Andreu Trias.
Termini per presentar les obres fins
al 31 de desembre. Són de tema
lliure i d’una extensió màxima de dos
fulls. Cada participant podrà presen
tar-hi fins a dues peces. Ho organitza
el Centre Catòlic.

cinema

Santes Mestresses. Espècie en extin
ció. Exposició de Karol Bergeret de
vuit escultures en un homenatge ar
tístic a les dones que treballen en el
silenci de la llar. Fins al 6 de gener.
Centre Cultural Barradas (rambla
de Just Oliveras, 56)

www.salamandra.cat

dicotomia entre espai públic, associat
al gènere masculí, i espai privat, asso
ciat al gènere femení, l’exposició pro
posa una nova mirada sobre diversos
escenaris on les dones han estat re
presentades en els darrers cinquanta
anys. Del 31 de desembre al 24 de
febrer.
Museu d’Història (c. de Joan Pallarès, 38.

On són les dones? Espais femenins
a l’art català dels segles XIX i XX.
Col·lecció inèdita de seixanta-sis
obres d’art, seleccionades entre les
col·leccions de vint museus de la Xar
xa de Museus Locals. A la tradicional

Espai VO
Bajo las estrellas. Dirigida per Félix
Viscarret l’any 2007. Amb Alberto San
Juan, Emma Suárez, Julian Villagrán
i Violeta Rodríguez. Conta la relació
d’un adult i una nena d’una mane
ra completament normal. Més que
normal, positiva, tendra, necessària,
lògica. 18 de desembre, 18, 20.30
i 22.40h.
Inland Empire. Dirigida per David
Lynch l’any 2006. Amb Laura Dern, Jeremy Irons i Julia Ormond. La percep
ció de la realitat d’una actriu es dis
torsiona progressivament al mateix
temps que descobreix que, potser,
està enamorada del seu partenaire a
un remake d’una producció polonesa
suposadament maleïda. 8 de gener,
18 i 22h.
Rambla Cinemes (rambla de Just
Oliveras, 20).

