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Del 2 al 30 de juny
de 2017

Grups Estables i activitats
artístiques, curs 2017/2018
A partir del mes de setembre us podreu inscriure a les proves d’accés
per formar part dels Grups Estables de forma gratuïta durant l’any,
i fer la inscripció a la resta d’activitats artístiques amb caràcter anual
o de primer semestre. Totes les activitats artístiques i els Grups
Estables gaudeixen de reconeixement acadèmic.

Cor (5 ECTS)
Amb un repertori ampli i variat, que engloba des del Renaixement
fins la música contemporània, el Cor participa a trobades amb altres
cors universitaris i realitza actuacions dins i fora de la UAB.

Cor de Cambra (6 ECTS)
Un espai per a la investigació en el cant coral des del punt de vista
de la interpretació i de la creació de nous repertoris, aprofundint en
la formació dels cantaires i dotant-los d’un perfil més professional.

Orquestra (6 ECTS)
Amb un repertori musical flexible i divers està integrada per músics
que ja tenen un nivell bàsic assolit i que busquen un espai de continuïtat
musical on seguir compaginant la música i els estudis universitaris

Grup Estable de Teatre (6 ECTS)
L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les exposicions
és gratuïta però està limitada a l’aforament.

Un taller avançat d’interpretació i de posada en escena. Es revisen
alguns clàssics poc representats, o bé s’escenifiquen textos
contemporanis o altres propostes de nova creació.

Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle
i una hora abans de les preestrenes dels dijous.

Tècnica de Veu (1 ECTS)

La programació de la Sala Teatre i Sala Cinema està reconeguda
dins l’activitat “Viu la Cultura” (carnet cultural).

Desenvolupar, potenciar i cuidar la veu. Mitjançant el domini d’algunes
habilitats, el curs permetrà utilitzar la veu adequadament en diferents
àmbits.

Iniciació a la Interpretació Teatral (5 ECTS)
Informació:
Edifici L’Àgora
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

Aprèn les eines bàsiques necessàries per començar a interpretar
peces dramàtiques.

Interpretació Teatral: de la Sala
d’Assaig a Escena (6 ECTS)
Per aprofundir en el procés de creació d’un espectacle; lectura
i la interpretació de textos, la construcció d’escenes i la creació
dels personatges.

Iniciació a la Interpretació Teatral
en Anglès (1 ECTS)
Una introducció a la interpretació teatral d’una manera fàcil i divertida
en llengua anglesa. Una oportunitat única per als alumnes que vulguin
millorar la seva pronúncia, llenguatge i memòria en aquest idioma.

Iniciació a la Dansa Contemporània
(3 ECTS)

exposicions

Text Art Objecte
Un itinerari per revistes d’art dels anys 70 als 90
El Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic presenta de nou,
i com cada any, una mostra dedicada a algun aspecte relacionat amb
el fons de les Biblioteques de la UAB. Enguany, la proposta gira al
voltant del que s’ha anomenat “Revistes d’Art”. I és que des de l’aparició
de les publicacions periòdiques, artistes i creadors de tots els camps
han vist en les revistes una plataforma amb enormes possibilitats.
Del 2 de juny al 21 de juliol i del 4 al 22 de setembre de 2017
Sala d’Exposicions de la UAB
(Edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)

Beca Carnet Jove
Connecta’t a la fotografia
L’objectiu de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia és promoure
l’accés dels joves al món professional del periodisme fotogràfic,
oferint-los una primera experiència en aquest camp.
Del 24 d’abril al 23 de juny de 2017
Espai expositiu de Sala Teatre de la UAB

Adquireix els coneixements bàsics i tècnics per tal de poder ballar
i/o improvisar utilitzant tots els límits físics que el propi cos permet
experimentar.

Dansa Contemporània (nivell mig)
(4 ECTS)
Aprofundeix en les tècniques de la dansa contemporània tot integrant
diferents dinàmiques de moviment, d’improvisació i d’utilització
de l’espai escènic.

Percussió Corporal (1 ECTS)
Aprèn les eines bàsiques per a donar a conèixer les possibilitats
rítmiques del cos.

Escriptura Creativa (2,5 ECTS)
Adquireix les eines per poder millorar l’expressió i enriquir l’estil
literari propi.

Viu la Cultura (2 ECTS)
Amplia el teu bagatge cultural i gaudeix d’espectacles de dansa,
teatre, concerts de música, preestrenes i cicles de cinema sense
sortir de la UAB.

cinema

Últimes preestrenes
del curs a la Sala Cinema
Aquest curs prolonguem les preestrenes de cinema i projectarem les dues
últimes el mes de juny.
El dijous 1 de juny projectarem Marie Curie de Marie Noëlle, una
coproducció d’Alemanya, Polònia i França. El drama biogràfic tracta la
vida de la física Marie Curie (Karolina Gruszka) després de la mort del seu
marit. En el seu camí cap al segon Premi Novel, s’enfronta a un món
dominat per homes i ple de detractors, però troba en els joves Albert
Einstein i Paul Langevin uns bons aliats.
El film francès Testigo (La mécanique de l’ombre) de Thomas Kruithof
serà l’última preestrena del curs, el dijous 8 de juny. L’òpera prima de
Kruithof compta amb un protagonista tant reconegut del cinema francès
com François Cluzet (Intocable). Es tracta d’un thriller d’espionatge en el
que protagonista es submergeix en una trama política quan accepta una
feina transcrivint trucades interceptades.

Programació
Juny
cinema

Dijous 1 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
Marie Curie, de Marie Noëlle
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dijous 8 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
Testigo, de Thomas Kruithov
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

teatre

Dimarts 13 a les 17.15 h

Vet aquí un misteri
Grup d’Expressió Musical
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

teatre

Dijous 22 a les 19.30 h

Spot Show
Taller de Teatre de la Universitat a l’Abast
Universitat a l’Abast
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

teatre - musical

cinema

Dimarts 27 a les 13.30 h

Figures Ocultes, de Theodore Melfi

Vet aquí un misteri

Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Observatori per a la Igualtat i Dinamització Comunitària UAB

Grup d’Expressió Musical,
Grau en Educació Infantil
Facultat d’Educació
Què pensaríeu si us diguéssim que tots els personatges de contes de la
vostra infància s’han reunit en el vell mig de l’oceà per celebrar l’enllaç de
la Sireneta i el seu príncep? Curiós, veritat? Seria un feliç final de conte...
però el que no sabeu és que això només és el principi. Darrera d’aquest
dia tan especial, s’acabarà desencadenant un misteri que les nostres
protagonistes hauran de descobrir!
Si tens curiositat per saber què passarà no et pots perdre el musical Vet
aquí un misteri! Una història plena de cançons i enrevessades trames amb
un toc d’humor que et faran transportar a la teva infància!
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Facebook

Dimarts 13 de juny a les 17.15 h
Sala Teatre de la UAB

Twitter

teatre

Notícies

Spot Show
Direcció: Marta Sorribas
Taller de teatre de la Universitat a l’Abast
Versió lliure de Spot, de Carles Alberola
Mai hem estat tant feliços com quan hem sortit de la dutxa amb un
pelo Pantén (porque tú lo vales!), hem rentat els plats amb una sola
gota d’el milagro antigrasa i ens hem pres una xispa de la vida ben
fresqueta.
Avui us convidem a participar del nostre... Spot Show! Perquè vivim
en un món meravellós, on sempre hi ha Calgón a totes les rentadores,
on les paelles surten sempre perfectes perquè l’Arroz Brillante no se
pasa i on tots els nens tenen sempre el millor dels berenars: ¡leche,
cacao, avellanas y azúcar!
Ah, i per cert...¿Te gusta conducir?

Dijous 22 de juny a les 19.30 h
Sala Teatre de la UAB

YouTube

Ja disponible a

