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Cinema. Tercera pel·lícula dels cineastes hospitalencs amb un destacat elenc d’artistes

Corbacho i Cruz inicien
el rodatge d’‘Incidencias’

L

a parella més cinematogràfica de L’Hospitalet torna a
rodar a la ciutat. Jose Corbacho i Juan Cruz han començat la gravació de la pel·lícula
Incidencias en espais de la ciutat i
de la veïna Barcelona. La producció
compta amb un elenc d’alt nivell,
amb actors com Lola Dueñas i Imanol Arias.
És la tercera producció dels
cineastes hospitalencs Corbacho
i Cruz, després de Tapas i Cobardes. A principis de novembre van
iniciar el rodatge en localitzacions
de L’Hospitalet i Barcelona, tot i
que la història d’Incidencias se
situa en un interior, el d’un tren que
queda aturat en un paratge solitari
d’els Monegres entre Barcelona i
Madrid, la nit de cap d’any i amb
14 passatgers. Ningú no els explica què passa, per què el tren s’ha
aturat. El temps passa i els viatgers
comencen a perdre els nervis fins a
fer palès el pitjor que cada un d’ells
porta dins.
La història és basa en el guió de
Jaime Bartolomé, que va guanyar
el premi Ciudad de Segovia. La
productora Filmax, que també té
la seva seu a L’Hospitalet, s’hi va

Cinquè Concurs de
microrelats i fotos
de gènere negre
Fins al 28 de novembre, els participants poden publicar el seu relat de
140 caràcters a Facebook (http://
bit.ly/2014relatsnegres) o a Twitter,
i la seva fotografia a Instagram, sempre amb l’etiqueta #relatsnegres. El
certamen l’organitzen el Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca la Bòbila, amb la col·laboració d’RBA. y

Lletres

Convocat el vuitè
Certamen Poètic
Andreu Trias
Hi poden participar infants, joves i
adults des dels 11 anys, amb temes
i versificació lliure, abans del 31 de
desembre. Els poemes s’han d’enviar al Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34) o per correu electrònic
a certamenat@gmail.com. y
Imatges publicades a Facebook i Twitter per directors i actors

Lola Dueñas i Ernesto
Alterio en són dos dels
protagonistes, i Imanol
Arias i Rossy de Palma
hi col·laboren

interessar i va proposar a Corbacho i Cruz fer-ne una pel·lícula. Els
cineastes es van entusiasmar amb
el projecte i han treballat el guió
definitiu amb Bartolomé.
Per protagonizar la pel·lícula,
els hospitalencs s’han rodejat d’un
munt de cares conegudes: Lola
Dueñas (Volver), Ernesto Alterio

(Días de futbol), Toni Acosta (de
la sèrie Policías), Nuria Gago (Primos) i Miki Esparbé (Barcelona, nit
d’estiu), entre molts altres. També
Imanol Arias i Rossy de Palma hi
faran col·laboracions especials. La
producció de Filmax compta amb
el suport de TVE i Televisió de Catalunya. y

Audiovisual. El festival multimèdia arriba a la tercera edició amb les jornades ExperimentaL’Hs

Més Videolooking que mai

E

l Festival Multimèdia i Live Performance de L’Hospitalet Videolooking torna enguany amb
més oferta, les jornades audiovisuals
ExperimentaL’Hs.
El festival i les jornades tenen lloc
del 2 al 6 de desembre al centre
municipal Torre Barrina, tret de la
cloenda, que es farà el dia 6 a l’Auditori Barradas, amb la performance
XD de Dani Orviz; la videodansa
Los que me quieren me llaman
Fede, de Psicoproject en Moviment,
i el teatre audiovisual Requiem
de Film&Art. Videolooking també

Internet

Imatge de l’edició 2014 del Festival Videolooking

inclou conferències, projeccions,
exhibicions de videojòqueis, música
electrònica i performance.
Les jornades ExperimentaL’Hs,
del 2 al 4 de desembre, són la novetat d’enguany. Les inscripcions
estan obertes fins al 28 de novembre i són gratuïtes. Hi haurà taules
rodones i presentacions de vídeos
interactius, projectes de joves creadors, educació en comunicació
audiovisual, animació, festivals internacionals i de L’H. Videolooking
l’organitzen la Regidoria de Joventut
i Esports, l’Auditori Barradas, Torre
Barrina i l’associació Film&Art. y

i

Inscripcions: http://goo.gl/QqhUVy

Aniversari

El fanzín ‘L’H
Confidencial’ edita
el número 100
La publicació va néixer l’any 1999
com a butlletí del Club de Lectura
de Novel·la Negra de la Biblioteca la
Bòbila. Ha commemorat l’efemèride
amb un número dedicat a les novel·
les negres dins les novel·les negres.
El fanzín ara és bimestral. y

Música

Fitzcarraldo realitza
el nou videoclip
d’El Arrebato
La música de tus tacones és la cançó destacada del darrer disc d’El
Arrebato i la productora hospitalenca Fitzcarraldo Films ha estat l’encarregada de realitzar el videoclip
d’aquest tema amb tocs de swing i
big band. y

