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15 de setembre del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Música. La sala de L’H ha preparat concerts acústics en directe amb figures consagrades i hospitalencs principiants

L

’Oncle Jack i Les Nits de l’Art
presenten el primer Festi
val Roselles 32 de música
d’autor que, a més a més de
l’actuació de primeres figures de la
música pop, rock i folk del panorama
nacional, donarà l’oportunitat a gent
de L’Hospitalet de presentar els seus
projectes com a teloners dels profes
sionals ja consagrats.
El festival començarà el 20 de
setembre i durant tres mesos aple
garà una quinzena d’artistes que en

algun moment han col·laborat amb
L’Oncle Jack. El tret de sortida el
donarà el cantautor i poeta espa
nyol Marwan i entre els artistes que
hi participaran hi ha els clàssics de
L’Oncle Jack com Paco Cifuentes,
Rafa Pons, Lídia Guevara i Dani
Flaco, en format de banda acústica.
També hi actuaran Andrés Suà
rez, Carlos Chaouen, Pancho Ve
rona, Lidia Guevara, entre d’altres
músics de primer nivell.
Els artistes teloners de L’Hos

cedida per les nits de l’art

L’Oncle Jack
organitza el
primer Festival
Roselles 32
Ja no queden entrades per al concert de l’hospitalenc Dani Flaco al Festival Roselles 32

pitalet que hi participaran són Toni
Albors, Elías Marzal, Rafa Rodríguez
i Alberto Rovira, Mireia Pozo i Salva
Gil, entre d’altres.
Les entrades es poden adquirir
a través del web www.cantauticket.
com, amb preus que oscil·len entre
els 5 i els 18 euros. També hi haurà

un concert gratuït de Maine Coon
l’1 de novembre.
Jaume Ramon, propietari de L’On
cle Jack, ha decidit tirar endavant el
Festival Roselles 32 després de deu
anys de programar música en di
recte. L’objectiu és “fer alguna cosa
amb repercussió a la ciutat” i que els

grans artistes vegin que “algun dia
poden baixar dels escenaris i fer una
cosa més íntima”. La venda d’entra
des va a bon ritme i ja no hi queden
per a Dani Flaco i Andrés Suàrez. y

i

Més informació: www.onclejack.com

Plàstica. Classes i tallers per desenvolupar la capacitat creativa

Ofertes per al nou curs a TPK
Art i Pensament Contemporani

E

l TPK obre el nou curs 20142015 amb una àmplia oferta
de possibilitats per a alumnes
de totes les edats. Per a infants a
partir de sis anys el taller es diu Te
pekutxos i hi imparteix classes de
dibuix, pintura, animació i fotografia
per desenvolupar la capacitat crea
tiva de l’alumne.
El taller d’adults, en horari de matí
i tarda, té tres nivells on s’adquirei
xen nocions i conceptes. En el pri
mer s’aprenen tècnica i conceptes,
i en el segon i tercer es proposa un
programa per a l’assumpció i conso
lidació d’un llenguatge artístic propi.
A més a més dels cursos, l’en
titat també ofereix l’espai Tepekale
d’exposició i projectes, on participen
artistes ja consolidats. La sala inau
gurarà el curs el 18 de setembre,
amb l’exposició Intento de asesinato
de Montserrat Moliner. Altres espais
són TPK obert, per a persones que

Exposició dels Solstici amb la qual el TPK va tancar el curs al juny

han assumit un llenguatge personal;
un lloc per a artistes en residència i
la TepekaleSound, amb concerts de
música experimental. El TPK també
fa projectes amb escoles com Te

pekas i Quinderekes l’Art Contem
porani a l’Escola, visites guiades a
les exposicions Telepekale d’artis
tes consagrats i igualment als tallers
d’artistes residents. y

