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Bipol-Art. El festival Per Amor a L’Hart presenta espectacles amb creació contemporània de dansa, circ, teatre i música

L’art omple els
carrers de L’H
malabars, acrobàcia i dansa amb la
música d’Always Drinking Marching
Band que deixa empremta per on
passa i l’espectacle Sonora, a càrrec
de La Intrusa Danza, Premi Nacional
de Dansa 2015.
“L’objectiu del festival és acostar el circ i la dansa als hospitalencs oferint un espai d’expressió artística, per democratitzar
la cultura i posar-la a l’abast de
tothom”, segons el director de Per
Amor a L’Hart, Ramon Oriola. y

La Intrusa,
Premi Nacional
de Dansa 2015,
és una de les
companyies
participants
foto cedida per bipol-art

D

el 30 de juny al 2 de juliol arriba a L’Hospitalet
la XII edició de Per Amor
a L’Hart, Festival d’Arts
de Carrer de L’H que organitza
Bipol-Art i que enguany té lloc a la
rambla de la Marina i a la plaça de
Lluís Companys. Aquesta és una
gran oportunitat per gaudir del llenguatge de les arts escèniques més
emergents i vitals, a peu de carrer.
Un total de 23 grups mostraran les
últimes tendències en circ, dansa,
teatre o música. Entre els participants hi ha la companyia de Manolo
Alcántara que dijous oferirà Rudo,
un espectacle de circ poètic, íntim,
arriscat i tendre, i també Quim Bigas, un dels artistes emergents més
reconeguts del panorama nacional
amb l’espectacle de dansa Molar.
L’1 de juliol actuaran la Compagnie YZ, de França, que ha guanyat el certamen Hop 2015 i que
mostrarà l’espectacle Dans l’arène;
l’espectacular Dynamite & Poetry,
quatre acròbates de la companyia
belga 15ft6, i la transgressora RasOterrA, amb La baleine volante,
una oportunitat per fer saltar les
normes.
El colofó del festival serà la VII
edició de Cabaret, on es fonen

Estiu jove 2016. Tallers, teatre, música, esport, anglès, ‘food truck’, zombis i el Harry Potter Day
yyy Can Chillout (jardins de Can Sumarro)
• Càpsules de teatre i música. 25 de juny, 19h
• Butaca a la gespa. 29 juny i 6, 13 i 20 de juliol
• Fusió Slham. 15 de juliol, 20h
• Monòlegs a la gespa amb Alfonso Martínez,
‘El Mora’. 16 de juliol, 20h
• Nit de flamenc. 21 de juliol, 20h
yyy Eat Street L’Hospitalet. 23 de juliol, de 19 a
5h de la matinada. C. Cobalt-Rosalía de Castro
yyy 12è Per Amor a l’Hart. Del 30 de juny al 2
de juliol, 19h. Rbla. Marina-pl. Lluís Companys
yyy 14è Festival de Música de Petit Format.
7, 8 i 9 de juliol, 20h. Jardins Can Sumarro
yyy Nit dels Estudiants. L’H té talent. 9 de
juliol, 21.30h. Sala Salamandra

yyy Nit astronòmica. Sons de l’Univers. 14 de
juliol, de 21 a 23.30h. Jardins de la Biblioteca de
Can Sumarro
yyy 8è Mercat de Moda i Disseny Jove. 15 i
16 de juliol, de 20 a 23.30h. Jardins de la Biblioteca de Can Sumarro
yyy Concert de Bestiar Universal. 15 de juliol,
20h. Centre Cultural la Bòbila
yyy Survival Zombie L’Hospitalet. 23 de juliol,
de 23 a 7h. Info: http://survivalzombie.es
yyy Harry Potter Day. 30 de juliol, de 10 a 22h.
Equipament Municipal de Lleure Antic Cine
Romero
yyy Cursos i tallers gratuïts d’estiu. Cuina
tradicional, decoració de roba, tallers, ioga, es-

cacs i aeromodelisme, escalada, etc. Més informació: www.joventutlh.cat
yyy Estiu jove a Torre Barrina. English, taller
de cinema, d’edició, networking, blogs, curtmetratges. Més informació: www.joventutlh.cat
yyy Espai jove La Claqueta. Activitats i tallers per
a joves, de 12 a 20 anys. Juny, juliol i agost. Programació: Facebook de La Claqueta Cine Romero
yyy APP CiutatL’Hon. Desplaça’t i fes salut! Més
informació: www.missiociutatlhon.cat
yyy Activitats esportives. Circuit de Bàsquet. 2
de juliol, de 10 a 18h. Info: http://l-h.cat/esports.
yyy Tai-txi al parc. Can Buxeres, Bellvitge,
Alhambra i les Planes. Info: www.joventutlh.cat

Aniversari. Un programa de concerts de música en viu i també sessions de l’Slham Poetry de poesia i el Festival Roselles

L’Oncle Jack: vint anys de música en viu

L

’Oncle Jack celebra el 20è ani
versari amb un cicle de concerts especials que el seu propietari Jaume Ramon vol compartir
amb tots els hospitalencs. Així, el
dies 17 i 18 de juny actuarà El Niño
de la Hipoteca; el 2 de juliol, Pancho
Verona, i els dies 8 i 9 de juliol, Carlos Chaouen i Rubén Mata.
El local, que es va obrir el setembre de 1996, acull una de les
millors col·leccions oberta al públic
de whisky Jack Daniel’s, programa
música en directe tots les caps de

setmana, alberga les sessions del
concurs de poesia Slham Poetry i ja
està organitzant la tercera edició del
Festival Roselles, que enguany incorporarà la poesia perquè ja forma
part de l’essència del local.
Jaume Ramon té molts records
d’aquests 20 anys: “La falera del
Jack Daniel’s em ve de jove quan
sortia amb els amics. En aquella
època costava d’adquirir-ne, perquè
no era una consumició habitual”. De
mica en mica va anar fent una col·
lecció que avui constitueix el millor

Ambient a L’Oncle Jack durant la presentació de l’Estiu Jove 2016

museu d’Espanya dedicat a aquest
tipus de whisky. “Ara estic cercant
ampolles de 1980 a 1910/1915.
Són peces de col·leccionista que
costen molt d’aconseguir”, explica
Ramon.
L’Oncle Jack va incorporar els
concerts al tancar la sala Mare Nostrum i va començar amb Dani Flaco,
que llavors no era famós. “Als clients
només els cobrava la consumició,
però de mica en mica una petita entrada em permetia pagar els músics
i la gent omplia la sala”, diu Ramon.
Hi han passat, entre d’altres, Rafa
Pons, Pancho Verona, Rubén Mata,
Lídia Guevara, Rubén Pozo o Big
Mama. y

