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CULTURA

20 de gener del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Programació. El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas presenten els espectacles previstos fins al mes de juny

Nova cartellera per a L’H
L

a temporada dels escenaris
públics de la ciutat, el Teatre
Joventut i l’Auditori Barradas,
comença aquest gener amb
propostes de música i escena que
consoliden programacions ja clàssiques com el Festival BarnaSants
i el Festival de l’Humor per les Festes de Primavera, i que incorporen
noves ofertes com el Festival Ron
Varadero de boleros i obres teatrals
que han aconseguit un gran èxit
de públic com El rei borni, Adreça

25 de gener, 20h. ‘el rei borni’

Comèdia negra amb Xesc Cabot i
Miki Esparbé
25 de gener, 20.30h. ‘sin trampa ni cartón’

L’amistat entre dues persones de
mons oposats

desconeguda o Madre coraje.
Dins el BarnaSants, L’Hospitalet
gaudirà dels concerts exclusius
de Maria del Mar Bonet i Amancio
Prada, i Els Catarres; de l’homenatge de Joan Isaac a Salvador Puig
Antich; de Mazoni i el seu nou disc,
Sacrifiqueu la princesa, i de l’homenatge de joves cantautors a Pi de la
Serra. I un any més, la Setmana de
Cant Coral de L’H serà puntual a la
seva cita.
El teatre municipal també pro-

Concerts exclusius
al BarnaSants i
obres com ‘Corbacho
3G’ i ‘Adreça
desconeguda’

grama l’actuació de l’hospitalenc
José Corbacho i el seu espectacle
Corbacho 3G i el Festival de l’Humor ens portarà per Festes de Primavera Berto Romero, Dani Mateo
i Los Martínez. El teatre municipal
completa la seva cartellera amb Els
Joglars i ‘El Brujo’, i dues propostes
locals, el Memorial Antonio Mairena
de cant flamenc i el Festival Juvenil
de Teatre Grecollatí.
Recordeu que les entrades es
poden adquirir al servei de Telentra

da, a les oficines de Catalunya
Caixa i a les taquilles els dies d’espectacle. El Teatre Joventut obre
especialmente per comprar entrades i abonaments els dies 22, 23 i
24 de gener, de 18h a 20h. Podeu
triar abonaments de tres a cinc espectacles, la qual cosa suposa un
descompte del 25%, o de més de
sis espectacles, amb un 50%. y

i

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

Mairena

28 de març, 21h. carlos chauen

26 de gener, 19h. Oliva trencada

27 de març, 21h. katia cardenal

Una nova edició del Festival de Flamenco Ciutat de L’Hospitalet

Noves cançons i el seu darrer disc,
Respirar

El grup mallorquí presenta
Orsai!!” dins el BarnaSants

Música nicaragüenca que la
seva filla acompanya a la guitarra

21 de febrer, 21h. nuevo mester de juglaría

30 de març, 19h. ‘la banqueta’

31 de gener, 21h. Dani Nel·lo

Pioners en la recuperació de la cançó tradicional castellana

Humor intel·ligent davant d’un piano i
dirigit per Paco Mir

En homenatge al saxofonista
King Curtis

22 de febrer, 20h. ‘corbacho 3G’

4 d’abril, 21h. feliu ventura

2 de febrer, 19h. Verdcel

L’hospitalenc estrena a la ciutat el
seu darrer espectacle

El cantautor presenta en exclusiva
Referents, el seu darrer treball

Música, videoprojecció i poesia versionant el poeta V.A.
Estellés

5 d’abril, 21h. mazoni

2 de març, 19h. joan isaac

5 d’abril, 20h. ‘madre coraje’

Cançons anarquistes en homenatge a Puig Antich

La companyia Atalaya reversiona el
clàssic de Bertolt Brecht sobre una
aventurera

16 de febrer, 19h. Pablo Guerrero

6 d’abril, 19h. vicente feliú

El compositor extremeny posa
en escena Lobos sin dueños

Ens visita un dels pares de la
Nova Trova Cubana

11 d’abril, 21h. homenatge a quico pi de la
serra

20 de febrer, 21h. suburbano

10 d’abril, 21h. maría inés ochoa

El mític grup estrena al BarnaSants el seu darrer disc, 33

Música tradicional mexicana

30 de març, 19h. sílvia comes

Fuertes ret homenatge a l’obra
per a adults de la poetessa
El grup estrena nou disc, Sacrifiqueu la princesa

8 de març, 20h. ‘el coloquio de los perros’
31 de gener, 21h. els catarres

Espectacle exclusiu del grup català
per al BarnaSants

Ramon Fontserè dirigeix Els Joglars
en aquest clàssic de Cervantes
El cantant i artista posa en escena
Mitja part

Els cantautors més joves interpreten en concert el disc que han enregistrat en homenatge a Francesc
Quico Pi de la Serra

16 de març, 19h. carmen parís

25 d’abril, 21h. berto romero

L’artista presenta el seu quart disc,
Ejazz con Jota

El genial còmic arriba a la maduresa
amb Segueix amb nosaltres

23 de febrer, 19h. alejandro martínez

23 de març, 19h. ‘adreça desconeguda’

26 d’abril, 20h. dani mateo

Lluís Homar i Eduard Fernández,
un jueu i un alemany, amics i socis,
veuen pertorbada la seva amistat a
causa de l’ascens del Tercer Reich

Pk2.0. Que Dios nos pille confesados, o els set pecats capitals

Orgullo. El musical és una divertida comèdia basada en el
seu disc

15 de març, 20h. andreu rifé
1 de febrer, 20h. luis piedrahita

Monòleg El castellano es un idioma
loable, lo hable quien lo hable
8 de febrer, 20h. ‘el veneno del teatro’

Dirigida per Mario Gas, amb Miguel
Ángel Solá i Daniel Freire
9 de febrer, 19h . maria del mar bonet &
amancio prada

Primer espectacle conjunt dels dos
cantautors dins el BarnaSants
14 de febrer, 21h. rafa pons

L’artista barceloní és un dels clàssics del BarnaSants
15 de febrer, 20h. memorial antonio

del 25 al 27 de març. festival juvenil de
teatre grecollatí

Quatre clàssics interpretats per
grups com Ela-Ela Teatre de L’Hospitalet

27 d’abril, 18h. Mag Isaac
22 de febrer, 21h. Òscar Briz

El compositor presenta Youth
al BarnaSants 2014

1 de març, 21h. Los sirgadors

El duet còmic de L’Hospitalet estrena Detectives Martínez

Jota & Blues, fusió entre la
música de les Terres de l’Ebre
i del Mississipí

10 de maig, 20h. el brujo

9 de març, 19h. manel joseph

Rafael Álvarez interpreta un cantaor
flamenc imaginari, excèntric i genial

BarnaSants acull el seu primer
disc en solitari, Rimas baratas

27 d’abril, 19h. los martínez

Màgia divertida amb l’espectacle Idiota!
del 23 de maig a l’1 de juny. setmana
de cant coral

Les millors corals del país actuen a L’Hospitalet
6 de juny, 21h. telva rojas & jambore
big latin band

El Festival de boleros Ron Varadero visita per primer cop
L’Hospitalet
8 de juny, 19h. migdalia hechavarría

La gran llegenda cubana actua dins el festival de boleros
que s’estrena a la ciutat

