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teatre infantil

Nova temporada del cicle de teatre
infantil i de família. Les companyies
ocuparan els escenaris del Centre
Catòlic, l’Auditori de la Torrassa i
el Centre Cultural la Bòbila. Aquest
últim recinte acollirà només obres
de circ (fotografia).

Stinkmitt

Aquest grup canadenc actua per primera vegada al nostre país, i ho farà
al Depósito Legal l’11 d’octubre

teatre

L’Hospitalet fa teatre
G lups . 29 de setembre, 21h.
Obra composta de diferents retalls,
la majoria dels quals no relacionats
entre si. A càrrec del Quadre Escènic de Teatre del Centre Catòlic.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34).
L os L isístr atos . 7 d’octubre,
18h. Qui ha de tenir el poder en
una relació de parella? A càrrec
del Grup de Teatre Independent
Gornal.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
El venedor de ‘coca’. 7 d’octubre, 18h. Agafem uns personatges
de característiques molt definides:
un pare rondinaire, una bona mare
de família, un policia no gaire espavilat... Barregeu-ho tot i... que en
sortirà? A càrrec del Grup de Teatre
Picarols.
Auditori de la Torrassa (c. de
Santiago Aspòstol, 38).
Cicle de teatre organitzat per la
Coordinadora de Teatre Amateur. El
preu de l’entrada a tots els espectacles és de 6 euros.
Cicle de teatre infantil i de
família
El peix d’or . 7 d’octubre, 17h i
18.30h. Una parella de pescadors
pobres pesquen un peix màgic que
els dóna tot allò que demanen. Teatre de titelles a càrrec de la companyia Binixiflat.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34).
Grim , Grim o la Blancallops i
els set porquets . 14 d’octubre,
17h i 18.30h. La companyia de comèdies vol representar el conte dels
germans Grim Blancaneus i els set
nans del bosc, però quan estan a
punt de començar la funció, els actors comencen a discutir-se perquè
un d’ells vol fer els tres porquets per
tal de poder fer el personatge dels
seus somnis: el llop.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34).
E n Patufet. 14 d’octubre, 18h.
Patufet és un noi molt menudet
i molt bon minyó que viu en una
masia amb els seus pares. Un dia
decideix que ja és hora de sortir tot
sol de casa.
Auditori la Torrassa (c. de Santi-

ago Aspòstol, 38).
Cicle organitzat per La Terminal. El
preu d’entrada als espectacles és
de 6 euros.

Centre Cultural Barradas

TEATRE JOVENTUT

mini de presentació de fotografies.
Els organitzadors volen trobar fotos
de dones grans, petites i mitjanes
que il·lustrin la imatge femenina al
nostre entorn: a la feina, a la llar, al
món intel·lectual, a l’esport, a l’oci, a
la política... Les fotografies cal lliurarles a la seu de CCOO a Barcelona.
Via Laietana, 16
www.l-h.cat

Pels pèls . 29 de setembre, 21h.
Amb Àlex Casanovas, Mercè Comes,
Ivan Labanda i Enric Majó.
L os persas . R équ iem por u n
soldado. 9 i 10 d’octubre, 21h.
Dirigida per Calix to Bieito, amb
Natalia Dicenta i Rafa Castejón.
Carrer de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

música

Depósito Legal
21 de setembre. Dj Carole Vs dj
Fenix (23h). 22 de setembre. Dj
Monami (23). 23 de setembre.
Dj Mcfly! (23). 27 de setembre.
Dj Paul von Betta (23h). 28 de setembre. CRTL + ALT + SUPR (23h).
29 de setembre. Sessió especial
dedicada a Tony Wilson i Factory
Records amb dj Monami. (23h). 11
d’octubre. Stinkmitt. (22.30h).
www.depositolegal.com  
C. de Santa Anna, 14
Salamandra
28 de setembre, 21.30h. Escape
with R omeo . Thomas Elbern va
for mar E sc ape w ith Romero el
1989 i immediatament van treure
el disc Nothing last forever amb el
qual es farien coneguts. La mítica
banda d’electropop ha tret al mercat
Emotional iceage, on demostra la
màxima qualitat del seu pop rock
sintètic amb aires gòtics. 29 de setembre, 22h. Festa de presentació
del cicle L’Hospitalet Blues&Boggie
2007 amb T he midnight rockets
+ T he walking stick man + Predicador R amírez y los apósto les del ritmo . 30 de setembre,
20h. Banc de proves amb S ugar
overdose + T elex + F orgotten
ways .
www.casadelamusica.cat

av. de Carrilet, 301.

28 de setembre, 22h. E l sobri no del diablo . pop rock d’autor.
30 de setembre, 19h. Y u R ee
J ang i N ina U hari . Recital líric.
5 d’octubre, 22h. L as M igas .
Flamenc.
Rambla de Just Oliveras, 56).
www.l-h.cat/barradas

exposicions

Etiòpia : home i natura . Exposició fotogràfica sobre la conservació
de la riquesa natural i la singularitat
de la varietat de cultures, llengües i
expressions ètniques i religioses del
país. Fins al 28 de setembre.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1).
www.world-nature.org
http://www.bobila-biblio.tk

P rimer a M ostr a de C urtme tratges D ulCINE a
Organitzat pels usuaris del Club Social el Roure de l’entitat AFEMHOS
(Associació de Familiars de Malalts
Mentals de L’Hospitalet). Termini de
presentació: 30 de setembre. Enviar
per correu certificat a AFEMHOS
(c. del Molí, 5-7, baixos). Hi pot participar qualsevol entitat sanitària o social que tingui com a objectiu millorar
la qualitat de vida de les persones
amb problemes de salut mental.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
2 n C ertamen de C òmic sobre
la sida

L’objectiu és crear eines de sensibilització per a la prevenció de la sida.
Podran participar-hi totes les persones d’edat compresa entre els 14 i
els 35 anys. Les obres hauran de ser
inèdites. Admissió d’obres fins al 15
de novembre. Ho organitza: Joves
per la Igualtat i la Solidaritat de L’H.
info@joves.org
www.joves.org

A rt budista i colors del T ibet.
A més de l’art tibetà la mostra recull
tot un seguit de fotografies. L’objectiu de l’exposició és acostar-nos al
seu poble i la seva cultura. Fins al
30 de setembre.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56).
www.casadeltibetbcn.org
www.l-h.cat/barradas

P i c a s s o p i n ta e l G u e r n i c a .
La mostra reflecteix la posició de
l’artista respecte del bombardeig de
Guernica. Del 18 de setembre al
2 de desembre.
Museu d’Història (c. de Joan
Pallarès, 38).

certàmens

IX Premi de fotografia J osep M.
Pérez Molinos
Fins al 25 de setembre, obert el ter-

cinema

M etropoL’H is
Segon Festival Jove de Curtmetratges de L’H de temàtica metropolitana. Admissió d’obres fins al 20 de
novembre. Cal lliurar els curtmetratges a la seu de l’entitat, ronda de la
Torrassa, 105, tercera planta.
www.metropolhis.cat

Espai VO
N e i l You ng : H e a r t of G old .
Dirigida per Jonatahan Demme.
Enregistrament d’un concer t de
Neil Young en el Ryman Auditorium
de Nashville, temple de la música
country. Young rescata el seu millor
repertori folk i de música d’arrels.
13 de setembre, 18h, 20.30h i
22.40h.
Rambla Cinemes ( rambla de
Just Oliveras, 20)

