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CULTURA

26 de gener del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

Programació. El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas presenten una nova cartellera amb espectacles fins al juny

Els escenaris de L’Hospitalet
L

a temporada d’hivern-primavera als escenaris públics de
la ciutat ha començat aquest
mes de gener amb una original versió de La plaça del Diamant,
amb Lolita Flores en el paper de
Colometa, al Teatre Joventut, i Septet Leitmotiv a l’Auditori Barradas en
L’H Espai de música, una iniciativa
organitzada per l’entitat Tres Quarts
per Cinc Quarts. Fins al mes de
juny hi ha una oferta interessant de
teatre, música i dansa que aplega
artistes consagrats, gent jove que
comença i grups locals.
De l’oferta del Joventut cal destacar els espectacles del Festival
BarnaSants, el grup de L’H Plàudite
Teatre, l’actuació de ismael Serrano
o el concert de Jaume Sisa, Quimi
Portet i Joan Miquel Oliver. L’actor
Joan Pera torna amb l’Extraña pareja acompanyat del sevillà Antonio
Dechent en lloc de Paco Morán,
que va morir l’any 2012. També tor
nen el Memorial Antonio Mairena i el
cicle L’H fa teatre.
Pel que fa a l’Auditori Barradas
destaquen les actuacions de Marc
Parrot, Joaquín Carbonell, Jabier

Cançó d’autor, circ,
màgia, sarsuela,
dansa urbana i
teatre, propostes
de la temporada
Muguruza i Arturo Gaya, Paco Prie
to i Quique Pellicer que presenten
Gràcies Ovidi, en homenatge al
cantautor d’Alcoi i també la XXXII
Setmana de Cant Coral.
Enguany hi haurà escenaris a
l’aire lliure com els jardins de la Tecla Sala, on s’escenificarà l’obra La
nit just abans dels boscos, i als jardins de Can Sumarro, on tindrà lloc
Clàssica&Tango del Duo Gerhard.
Les entrades es poden adquirir al
servei de Telentrada, a les oficines
de Catalunya Caixa i a les taquilles
els dies d’espectacle. Es poden triar
també abonaments de tres a cinc
espectacles amb un descompte del
25%, o de més de sis espectacles,
amb un 50%. y

i

Més info: www.teatrejoventut.cat
www.auditoribarradas.cat

15 de febrer, 20h. ‘Distancia siete minutos’

21 de març, 18h. ‘a foc i ferro’

18 d’abril, 20h. ‘ruz-bárcenas’

Titzina Teatre presenta, una obra
que no para de créixer

Plàudite Teatre ofereix Rusiñol i
Falla, en una inspiració compartida

Alberto San Juan i Jordi Casanovas
porten a escena el ‘cas Bárcenas’

20 de febrer, 21h. Ismael Serrano

22 de març, 18h. ‘nit sabinera’

25 d’abril, 19h. ‘paGAgnini’

El cantautor madrileny presenta La
Llamada, l’últim àlbum d’estudi

Pancho Varona i Antonio García de
Diego han preparat una nit especial

Yllana i Ara Malikian, en un concert
de música clàssica esbojarrat

21 de febrer, 20h. Memorial antonio mairena

27 de març, 21h. sisa, portet i oliver

26 d’abril, 18h. ‘la extraña pareja’

És el XXXII Memorial del Festival
Flamenc Ciutat de L’Hospitalet

Un concert sense precedents de
tres artistes d’allò més peculiars

Joan Pera comparteix escenari amb
el sevillà Antonio Dechent

28 de febrer, 20h. ‘El grito en el cielo’

29 de març, 19h. ‘la gran ilusión’

8 de maig, 21h. Kulbic dance company

Una reflexió de la Zaranda. Teatro
inestable de Andalucía la Baja

Espectacle de màgia per a tota la
família amb Antonio Díaz

Aquesta companyia de dansa urbana ens presenta Camins

10 i 11 de març, de 10.30 a 12.30h. XX festival
juvenil de teatre grecollatí

10 d’abril, 21h. anna roig

10 de maig, 19h. ’Prendre partit’

1 de febrer, 19h. ‘la pols’

Un dels textos més potents que la
dramatúrgia catalana ha produït

Quatre clàssics interpretats per
alumnes d’instituts de Catalunya

Amb L’ombre de ton chien fa un
quintet musical esplèndid

Una obra sobre l’Alemanya postnazi de 1946 amb Josep Maria Pou

13 de març, 21h. perla batalla

10 d’abril, 21h. ’la nit just abans dels
boscos’

17 de maig, 19h. ‘El Crèdit’

8 de febrer, 18h. ‘AAART!’

18è circ d’hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris. Espectacle familiar

La cantant californiana ens ofereix
Cançons de batalla contra l’imperi

Òscar Muñoz presenta aquesta
obra als jardins de la Tecla Sala

Jordi Boixaderes i Jordi Bosch ens
mostren què fer si ens deneguen un
crèdit

14 de febrer, 20h . ‘On seràs demà?’

14 de març, 20h. ‘The Gagfather’

17, 18 i 19 d’abril, 18 i 19h. ‘El cesado casado’

Del 5 al 14 de juny ‘L’h fa teatre’

Joan Dausà és bàsicament un comunicador i també actor i músic

Quatre gàngsters terroritzen la
ciutat amb l’espectacle d’Yllana

Òpera Còmica de Barcelona representa la sarsuela de Barbieri

Les companyies de teatre amateur
porten a escena les seves obres

30 de gener, 20.30h. Adrià puntí

El músic ve acompanyat de la Band
Bang Bang
31 de gener, 20h. ‘New Order’

Una mirada teatral implacable al
poder i als intents de revolució

29 de gener, 21h. Ángel Petisme

19 de febrer, 21h. joaquín carbonell

12 de març, 21h. joao afonso

26 de març, 21h. samantha navarro

El cantauror presenta el seu disc
El ministerio de la felicidad

El cantautor repassa Una vida
en 20 cançons

Un bon representant de la música d’autor de Portugal

Artista uruguaiana, inquieta i
polifacètica

31 de gener, 20h. marc parrot

22 de febrer, 19h. ‘dones i dons’

14 i 15 de març, 19h. corals de L’H

11 d’abril, 20h. ‘o vals das mouras’

Ens presenta Sortir per la finestra, el seu últim treball

El primer disc de Tomàs de los
Santos&Borja Peñalba

Amb el Grup New Gospel i la
coral de l’Escola Musical Flotats

La formació celta-folk ofereix
l’obra de Rosalía de Castro

8 de febrer, 19h. Rafa Xambó

1 de març, 19h. andreu valor

19 de març, 21h. miryam Quiñones

40 anys i un dia. Cançons
d’abans (fa 40 anys), i d’ara

Ofereix Malgrat la pluja, tercer
disc amb Eduardo Tata Bates

Tenaç difusora de la cançó d’au
tor contemporània del Perú

Del 15 al 24 de maig. 32à setmana de cant
coral

12 de febrer, 21h. ‘gràcies, ovidi’

6 de març, 21h. rafa mora&moncho otero

Amb grups de tot Catalunya

20 de març, 21h. jabier muguruza

7 de juny, 19h. III Festival de boleros

Arturo Gaya, Paco Prieto i Quique Versos de otro tiempo: Mujeres
Pellicer recorden Montllor
de la Generación del 27

Espectacle procedent de Festival BarnaSants 2015

Amb la cantant i pianista cubana
Ludmila Mercerón

15 de febrer, 19h. Xavier Baró

8 de març, 19h. ‘las uvas dulces’

22 de març, 19h. begona alberdi

21 de JUNY, 19h. DUO GERHARD

Presenta Allau d’estrelles solitàries, folk d’arrel del present

María José Hernández canta a
José Antonio Labordeta

Concert de primavera, obres de
Verdi, Puccini, Chueca, etc.

El concert Clàssica&Tango és
farà a Can Sumarro

