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DIARI DE L’HOSPITALET 24 de novembre del 2014

ET RECOMANEm

Novetat. Artistes consagrats i joves valors

Nova edició de
les manualitats
de la fira Creativa

arxiu

L

a figura de la soprano Victoria
de los Ángeles va ser l’escollida per l’entitat Tres Quarts per
Cinc Quarts i l’Auditori Barradas per presentar –al tancament
d’aquesta edició– l’Espai de Música, una iniciativa per difondre el gust
per la clàssica entre tots els públics i
gaudir d’artistes consagrats i de joves valors.
Per a la presentació, els organit
zadors van convocar un cartell de
primer ordre al Teatre Joventut, amb

la soprano Begoña Alberdi i el director d’orquestra hospitalenc Antoni
Ros Marbà.
L’Espai de Música té programats
concerts fins a la tardor de l’any vi
nent: Septet Leitmotiv, amb valsos
arranjats dels Strauss (25 de gener);
àries populars amb la soprano Bego
ña Alberdi (22 de març); clàssica i
tango amb el Duo Gerhard (21 de
juny), i Phenomena Clave, peces
sobre fenòmens meteorològics presentades per Alfred Rodríguez Picó. y

Cant. Concert conjunt al Teatre Joventut

Una de les actuacions de la trobada al Teatre Joventut

Primera trobada de corals dels
casals de gent gran de la ciutat

E

l cant coral és una de les activitats que té més seguiment als
casals de gent gran de la ciutat. La major part d’aquestes entitats
compten amb una formació cantaire
que acostuma a actuar en les diades
assenyalades. Ara, han decidit con-

vocar una trobada de corals de gent
gran de L’Hospitalet.
La primera edició va tenir lloc el
7 de novembre al Teatre Joventut.
Hi van participar fins a set corals.
En acabar, tots plegats van interpretar l’havanera El meu avi. y

Més informació: www.lhdigital.cat

‘Escenaris de realitats
(re)ficcionades’ a la
sala Arranz-Bravo
Les obres de Federico García Trujillo,
Juli Martí i Adrián Montenegro dialoguen amb la realitat quotidiana.

‘El Trencanous’
arriba de nou a
L’H per Nadal

‘Escenaris de realitats (re)ficcionades’. Fins a l’1
de febrer del 2015
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat.

El director hospitalenc Ros Marbà, en una conferència a la Tecla Sala

Nou espai per difondre el
gust per la música clàssica
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Segona edició de l’any de
la fira de les manualitats per
practicar scrapbooking, amigurumi, ganxet, tricot, soutache, patchwork, reciclatge,
creacions de joies i complements i tallers solidaris.

El Centre de Dansa de Catalunya posa en escena un any
més el clàssic de Txaikovski
sobre el conte d’Alexandre Dumas, un espectacle de màgia
i fantasia en dos actes i per a
tota la família.

Creativa. 27 al 30 de novembre
Preu: de 7 a 10 €
La Farga (c. de Barcelona, 2)
www.creativa-spain.com

‘El Trencanous’. 13 i 14 de desembre, 18h
Preu: 10 €
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Concert dels divertits
Mojinos Escozios a
la Sala Salamandra
Miguel Ángel ‘el Sevilla’ i els seus
ens proposen una entretinguda nit
per conèixer el darrer disc, Semos
unos máquinas.
Concert de Mojinos Escozios. 13 de desembre,
22h. Preu: 18 €
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.net

José Sacristán camina
de la mà del poeta
Antonio Machado
Dins del Festival Acróbatas, l’actor interpreta la vida del poeta segons els
darrers versos que va escriure, “Estos
días azules y este sol de la infancia”.
‘Caminando con Antonio Machado’. 29 de
novembre, 20h. Preu: 16 €
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

El Meu Primer Festival
proposa als infants ser
crítics de cinema
Divuit pel·lícules d’animació infantil se
sotmetran a la votació del públic més
exigent en dues sessions programades per edats.
El Meu Primer Festival 2014. 30 de novembre,
12h i 18h. Preu: 3 €
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.elmeuprimerfestival.com

Els ibers,
els primers
investigadors

Un recorregut pels àmbits temàtics més singulars de la cultura ibèrica, incidint en aquelles innovacions transcendents
que sovint ens passen desapercebudes però que avui dia
encara fem servir.
I+D. Ibers + desenvolupament. Fins al 28
de desembre
Museu de L’H (c. de Joan Pallarès, 38)
www.museul-h.cat

Mostra del premi de
primària Còmic pels
Drets Humans
Còmics fets per 380 alumnes de primària en el concurs que han guanyat
Lídia Serrano i Laura Losada.
2a edició del Còmic pels Drets Humans i la
Ciutadania Global. Fins al 29 de novembre
Biblioteca Central Tecla Sala (av. de Josep
Tarradellas, 44)
www.l-h.cat/biblioteques

Fabrice Eurly, Luca
Sestak i Lluís Coloma,
al Blues and Boogie
El concert del Boogie Woogie Jubilee tancarà el cicle hospitalenc en el
qual també es poden veure diverses
exposicions.
Boogie Woogie Jubilee. 29 de novembre, 21h.
Preu: 16 €
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.ccct.cat

