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CULTURA

23 de març del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	
Segona edició de
l’Olimpíada del Rap
Plataforma de promoció de nous MC
i artistes de rap per escollir l’MC més
complet entre sis finalistes que hauran
de superar proves.
Olimpíada del Rap. 11 d’abril
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)
www.olimpiadadelrap.com

Més informació: www.lhdigital.cat

El saló de la moto torna a La Farga de L’Hospitalet
Després de l’èxit assolit l’any passat, La Farga acull
la segona edició d’aquest saló adreçat al consumidor
final, amb més espai d’exposició (10.000 m2), àmplies
zones per a activitats i demostracions i una oferta de
productes i continguts més gran. Els organitzadors
esperen rebre més de 12.000 visitants atrets per
l’exposició de motocicletes, escuters, ciclomotors,
quads, motos i bicicletes elèctriques, indústria auxiliar,
complements, etcètera.

Convocada l’onzena
edició del CL’Hips
Fins al 15 d’abril poden presentar-se
treballs per al concurs de videoclips
i per a la categoria Cançó busca videoclip.
Termini per participar al Festival CL’Hips. Fins
al 15 d’abril
Participació a: www.clhips.cat

BCN Moto. Del 27 al 29 de març. Preu: 8€ (internet); 10€ (taquilles)
La Farga (carrer de Barcelona, 2)
www.motosalon.es

A la venda les entrades dels
concerts de les Festes

‘La gran ilusión’ del Mago
Pop arriba al Teatre Joventut

‘Big Hero 6’ acomiada
el cinema en català

O Val das Mouras canta
Rosalía de Castro

Darrera projecció del cicle de caps
de setmana adreçat als infants i a les
famílies a preu reduït.

El grup de música celta i folk recrea
els poemes Follas novas de Rosalía
de Castro dins el BarnaSants.

28 de març, 16.15h; 29 de març, 12.15h. Preu: 4,50€
Cines Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.cinesfilmax.com

O Val das Mouras. 11 d’abril, 20h. Preu: 12€
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Cloenda dels cursos
de sardanes escolars
Fi de curs de l’ensenyament de sardanes a les escoles, organitzat per
la Coordinadora Sardanista de L’H,
amb la cobla Contemporània.
Final cursets a les escoles. 12 d’abril, 11.30h
Plaça de l’Ajuntament
http://fed.sardanista.cat

Ja pots adquirir les entrades per als concerts de les
Festes de Primavera a La Farga: Rosario Flores (24
d’abril, 21.30h), Siniestro Total i MClan (25 d’abril,
21h) i Gemeliers (26 d’abril, 19h).
Rosario Flores: 22 euros + despeses de gestió
Siniestro Total i MClan: 22 euros + despeses de gestió
Gemeliers: 22 euros + despeses de gestió
Venda d’entrades ‘on line’:
www.theproject.es

Antonio Diaz, el Mago Pop, una de les estrelles del
panorama televisiu actual, especialment entre el jovent per les seves aparicions a la cadena Discovery
Max, porta el seu espectacle al Joventut, ple d’innovació, sorpresa i fantasia. Afanyeu-vos! Queden
molt poques entrades!
‘La gran ilusión’. 29 de març, 19h. Preu: 16€
Teatre Joventut (carrer de la Joventut, 4-10)
www.teatrejoventut.cat

Trobada de corals al
Casino del Centre
L’agrupació amfitriona, la Coral Elisard Sala, convida a la Coral renaixença de Sant Boi.
Trobada de Corals. 18 d’abril, 21h
Casino del Centre (c. d’Enric Prat de la Riba,
337)
www.casinodelcentre.org

