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Tendències. El Centre Cultural La Bòbila acollirà les projeccions

15

Tallers. Somnis enceta la temporada

Ball en línia i cursos de
guitarra, principals novetats
L’Associació Catalana de Teatre,
Somnis, comença el dia 1 d’octubre,
un seguit de cursos dirigits a joves i
a adults que reprenen l’esperit dels
que ja han ofert en temporades anteriors. El teatre infantil, juvenil i d’a
dults, la salsa, els balls de saló i el
hip-hop, acostumen a ser els principals protagonistes dels cur
sos

que es realitzen al Centre Cultural
de la Bòbila. Les novetats del trimestre són el ball en línia per a jubilats,
els cursos de guitarra i el teatre per a
discapacitats. Tots aquests tallers es
faran a un local ubicat al carrer d’Andorra, 59, al barri de Can Serra. El
preu dels cursos és de 60 euros per
trimestre o 22 euros al mes. y

Fira Tatuatge. Activitats del 5 al 7 d’octubre

Els promotors reivindiquen el vessant estètic dels formats audiovisuals

L’art multimèdia s’obre
pas a L’Hospitalet
La Regidoria de Joventut i l’associació Film&Art
impulsen Videolooking, la primera Mostra
Audiovisual i Live Performance, una plataforma
de difusió de nous formats d’art multimèdia
Una nova proposta s’albira al calendari cultural de L’Hospitalet. El
projecte Videolooking, una iniciativa
que s’adreça a artistes i col·lectius
que vulguin presentar peces en diversos formats: videoart, videodansa, curtmetratges, vídeos musicals
i performances experimentals, amb
un afegit d’innovació.

La vocació és clarament alternativa, ja que es tracta de donar
suport a formes d’expressió audiovisual que no troben espai als circuits
d’exhibició habituals. “Volem posar
L’Hospitalet en el mapa de les tendències culturals més innovadores”,
ha indicat el regidor de Joventut,
Cristian Alcázar.

La durada dels treballs haurà de
ser de 5 minuts. S’hauran d’enviar
abans de l’1 de novembre a l’Oficina Jove d’Emancipació.
Totes les obres passaran a la
videoteca de Film&Art, però només
es podran emprar amb finalitats
culturals. Les peces seleccionades
es projectaran el 23 i el 24 de novembre, al Centre Cultural la Bòbila,
durant un festival que inclourà actuacions de vjings –vídejojòqueis– i
concerts de música electrònica. y

i

www.videolookinglh.com

Imatge d’una anterior edició de la Barcelona Tatoo Expo a La Farga

Els millors artistes del món del
tatuatge tornen a La Farga
La Fira Internacional del Tatuatge,
Barcelona Tatoo Expo, celebra enguany el seu 15è aniversari, un cop
més a La Farga. En aquesta edició
Japó serà el protagonista amb un
especial homenatge a la cultura nipona, amb tallers de quimono, espectacles bondage i body painting.
La Barcelona Tatoo Expo ofereix al

públic assistent la possibilitat de
deixar-se tatuar per reconeguts artistes. Al mateix temps es programaran diversos seminaris, espectacles
de burlesc, balls de swing, exhibicions de grafit, seminaris, actuacions i
concursos de skate i de pin-up. Més
informació, a la pàgina web: www.
barcelonatattooexpo.com. y

