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10 de juny del 2002

David Bisbal i Chenoa estaran
a La Farga el 10 de juliol
Els participants d’Operación Triunfo cantaran davant els seus fans
David Bisbal i Chenoa portaran a L’Hospitalet la gira
que estan fent per tot Espanya. El Centre d’Activitats La
Farga acollirà el 10 de juliol
l’actuació de la parella més
famosa de la primera edició
d’Operación Triunfo.
Bisbal i Chenoa presentaran
els temes dels seus respectius
CD gravats recentment gràcies
a l’èxit d’audiència aconseguit
pel programa de televisió i que
els ha col·locat, a ells i als altres
par ticipants, com els màxims
venedors de discos del país.
David Bisbal és d’Almeria i
es dedica a la música des dels
18 anys. Abans de participar en
Operación Triunfo era el cantant
de l’orquestra Expresiones. Entre els seus cantants preferits figura Luis Miguel. Bisbal va ser
un dels preferits del públic a
Operación Triunfo i el va servir
perquè el fitxés una discogràfica
amb la qual ha gravat un disc a
Miami titulat Corazón latino.
Chenoa va nèixer a Argentina però als vuit anys es va tras-
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La Escuela de Música de
Amics de la Música de Bellvitge abre esta semana el
período de matriculación
que permanecerá abierto
hasta septiembre. Los inscritos empezarán el curso
el 1 de octubre.
La escuela imparte clases de
solfeo (cinco años) y de armonía (dos años), además de enseñar cualquiera de los instrumentos de viento y percusión
que componen una banda como clarinete, sa xofón, tuba,
trompeta, platos... además de
batería, piano, guitarra española
y bajo eléctrico.
Este curso se impartirán clases de sensibilización, destinadas a niños y niñas de 5 años,
cuyo objetivo es introducirlos al
solfeo y al ritmo, y darles a conocer instrumentos asequibles
a su edad, como cascabeles o
xilofones. La Escuela de Música
se creó hace 25 años. Cinco
años después la entidad Amics
de la Música decidió crear su
propia banda. # P. G.
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Fotografies de promoció de Chenoa i de David Bisbal

lladar amb la seva família a Palma de Mallorca. Chenoa tenia
12 anys quan va aparèixer per
primera vegada dalt d’un escenari. Des dels 16 es dedica professionalment a la música i ja
abans d’Operación Triunfo era

la solista del xou del Casino de
Mallorca. Ara ja ha gravat el seu
primer CD titulat Chenoa.
El preu de les entrades del
concert és de 16 euros (els socis de CANAL-H tindran un 10%
de descompte si es compren a

La Farga) i començarà a les
20.30h. # PI LAR GONZALO
Operación Triunfo.
w w w. p o rt a l m i x . com

PROGRAMACIÓ TV L’HOSPITALET
JUNY I JULIOL

L’hospitalenc Sergi
Álvarez juntament
amb Sagar Fornies
han publicat el còmic titulat Los Fisgones, producte
de l’afició dels
seus autors al gènere negre. Sergi
s’ha ocupat del
guió i Sagar de la
il·lustració. La publicació s’ha fet
amb motiu del Saló del Còmic de
Barcelona.

Caps de setmana de cine
(divendres, 24 h, diumenges, 16.30 h)

➠

Santi González

Temes del dia
➠ Tots els dilluns, actualitat esportiva
➠ Dissabte, 15 juny. 25 anys de democràcia
➠ Dimecres, 19 juny. Els tòpics
➠ Divendres, 21 juny. Balanç de la vaga general

➠ Dijous, 27 juny. Curtmetratges

L’exposició fotogràfica La llei dels infants,
instal·lada a la Biblioteca Central Tecla Sala, continuarà oberta
fins al dia 20. La mostra està formada per
35 imatges que recullen els articles de la
Convenció sobre els
Drets de la Infància.

Abierta la
matrícula
para la
Escuela de
Música

Divendres, 14 juny, i diumenge, 14 juliol. El Tercer Hombre (1949, thriller. Dir: Carol Reed. Int: Joseph Cotten, Orson
Welles)
➠ Diumenge, 16 juny. Adiós a las armas (1932, romàntic. Dir:
Frank Bogarze. Int: Gary Cooper, Helen Hayes)
Divendres,
21 juny. Al estilo americano (1986, aventures. Dir:
➠
Mauroice Philips. Int: Dennis Hopper, Michael J.Pollard)
➠ Diumenge, 23 juny. La batalla del río de la Plata (1956,
bèl.lica. Dir: Michael Powell. Int: John Gregson, Anthony Quayle)
➠ Divendres, 28 juny. Bugsy Malone (1976, musical. Dir: Alan
Parker. Int: Jodie Foster, Scott Baio)
➠ Diumenge, 30 juny. Once más uno (1983, drama. Dir: Terrel
Tannen. Int: John Huston, Pele)
Divendres,
5 juliol. Camino de Santa Fe (1940, b/n, western.
➠
Dir: Michael Curtiz. Int: Errol Flynn i Olivia de Havilland)
➠ Diumenge, 7 juliol. Azul profundo (1989, color, drama. Dir:
Mark Mullin. Int: Woody Harrelson, Hank Azaria)
Divendres,
12 juliol. Spirit Chaser (1985, color, aventures. Dir:
➠
Brian Trenchard. Int: Henry Thomas, Tony Barry)

Programes
➠ Divendres, 23.30h i diumenges, 22.30h. La Setmana, reportatges d’actualitat
➠ Dijous i diumenges, 23.00h, Global Local, presentat per Manuel Campo Vidal
➠ Dimecres, 19 juny, 23.15 h. La Paraula
➠ Dimecres, 26 juny, 23 h. La ciutat: El futur de les cases regionals
➠ Dimecres, 3 juliol, 22.30h. A debat: Adoptar un fill
➠ Dimecres, 10 juliol, 23.15h. La Paraula: Entrevista amb José Corbacho
Horari d’emissions: de 14 a 16.30 i de 19.30 a 24h, de dilluns a diumenge
Si encara no sintonitzes el canal 37 UHF, truca’ns 901 500 015

