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Aula de dansa
Sclat (7)

Del 7 al 31 de maig
de 2019

Iniciació a la dansa contemporània
Direcció: David Nóvoa
Un grup que es cuida i que abraça la diversitat, trobant un ritme
comú on la interconnexió és la força del moviment.

Dark Red (25’)
Dansa contemporània (nivell mig)
Direcció: Laia Santanach
Una al·legoria de les injustícies humanes contemporànies, de les
quals tots en formem part, malgrat sovint ens les mirem des d’una
distància silenciosa.

Dimecres 8 de maig, a les 13.30 h
Sala Teatre UAB

teatre

Lliurament dels
Premis Literaris 2019
La UAB i el consistori de Cerdanyola del Vallès proclamaran les
obres guanyadores del X Premi de Narrativa Breu per a joves
«Caterina Albert», el XXIV Premi de Poesia «Miquel Martí i Pol»
i el XXV Premi de Novel·la «Valldaura – Memorial Pere Calders».
L’acte retrà homenatge a Joan Brossa (1919-1998) i a Teresa
Pàmies (1919-2012) en commemoració del centenari del seu
naixement i comptarà amb l’actuació de la cantautora Lia Sampai,
artista seleccionada de la 2a convocatòria del Premi Autònoma
Actua i estudiant de la UAB, que acompanyada de la guitarra
d’Adrià Pagès, ens presentarà un conjunt de cançons (compostes
en català, francès i anglès) que parteixen de la senzillesa, la poesia
i la calma.

Llibràlegs
Autors: Pau Miró, Jordi Prat i Coll,
Llàtzer Garcia i Albert Arribas
Iniciació a la Interpretació Teatral
Direcció: Màrcia Cisteró
Llibràlegs és la paraula inventada pels membres del taller d’iniciaicó
de l’Aula de Teatre que posa títol a l’obra que enguany ens
presenten. Formada per diverses escenes de quatre autors diferents
es presenten diàlegs teatrals on d’alguna manera els llibres, o la
matèria prima de la qual aquests estan fets, les paraules, són part
essencial de la conversa.

Dijous 16 de maig, a les 13.00 h i a les 17.00 h
Sala Teatre UAB

Dijous 9 de maig, a les 18.00 h
Sala Teatre UAB

exposició

50 anys de recerca
a la UAB. L’audàcia
del Coneixement
Comissaris: Miquel Domènech i Carlos Acosta
Amb motiu del seu 50è aniversari, la UAB vol commemorar els
50 anys de recerca a la nostra institució. El patrimoni científic i
tecnològic és una acte institucional de primer ordre. La seva
preservació, estudi i difusió demostren l’aposta pel coneixement.
Aquesta mostra és un intent per apropar la comunitat universitària
a una tradició científica de consolidat prestigi fruit del treball del/es
nostres investigadors/es i de l’evoució viscuda als seus laboratoris
i centres de recerca.

Sala d’Exposicions UAB (Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica).
Fins al 20 de maig

teatre

Procés de selecció
Autor: Christopher Bollas
Direcció: Arnau Vidal
Taller d’Interpretació teatral: de la sala
d’assaig a escena
Procés de selecció d’una empresa líder en el sector que busca
candidats per a una experiència professional inigualable. El procés
de selecció es duu a terme en un despatx inhòspit. Quina de les
seves característiques encaixarà millor amb el perfil que es busca?
El talent o l’experiència? L’amabilitat o l’agressivitat? La timidesa
o la seguretat? I si, després de tot, res és el que sembla i
en realitat cap dels candidats té la més mínima possibilitat?

Dimarts 28 de maig, a les 18.00 h
Dimecres 29 de maig, a les 13.00 h i 18.00 h
Sala Teatre UAB

cinema i col·loqui

Programació

I hate New York (2018)

Maig
dansa

Dimecres 8 de maig, a les 13.30 h

Amb motiu del Dia Internacional Contra l’Homofòbia,
la Transfòbia i la Bifòbia, projectarem el documental premiat
al Festival de Málaga i al Festival Internacional de Cine de Murcia
IBAFF, entre d’altres, i nominat als Premis Gaudí i al Festival
de San Sebastián SSIFF.

Mostra de Dansa: Sclat i Dark Red
Taller d’iniciació i nivell mig de l’Aula de Dansa
de la UAB
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

Dimecres 8 de maig, a les 13.00 h

cinema

Mesopotamia, una civilización olvidada
de Yann Coquart
Organitza: Departament de Filologia Hispànica
Cicle de Cinema Arqueològic FICAB
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Dijous 9 de maig, a les 18.00 h

Amb una càmara domèstica i sense guió, el director s’endinsa
durant 10 anys (2007-2017) en les vides íntimes de quatre dones
artistes i activistes transgènere de la subcultura underground
de la ciutat.
Comptarem amb la presència del director Gustavo Sánchez
i del muntador Gerard López, exalumne de la UAB.

premis

Acte de lliurament dels Premis Literaris
i actuació de Lia Sampai
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Servei de Publicacions de la UAB i Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès

Dimarts 14 de maig, a les 9.45 h

Director: Gustavo Sánchez

Organitza: Cultura en Viu, Dinamització Comunitària i el col·lectiu
Sin Vergüenza UAB
Dimarts 14 de maig, a les 15.30 h
Sala Cinema UAB

cinema

Suspiria (1977), de Dario Argento

música

Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Cicle de Cinema: Els obscurs anys 70
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Dimecres 14 de maig, a les 15.30 h

cinema

I hate New York (2018), de Gustavo Sánchez
Organitza: Dinamització Comunitària UAB, el col·lectiu
Sin Vergüenza UAB i Cultura en Viu
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Dijous 16 de maig, a les 13.00 h i les 17.00 h

teatre

Llibràlegs, de diversos autors
Iniciació a la Interpretació Teatral
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

Dijous 16 de maig, a les 13.00 h

cinema

Preestrena de Cinema
Lejos de Praga, de Jan Sverák

El públic gaudirà d’un repertori coral del s. XIX i XX, que inclou
obres tradicionals d’arreu del món, la cançó Universitas, El secret
de les coses, i l’himne Hör mein Bitten, de Felix Mendelssohn.
La interpretació anirà a càrrec del Cor Jove i el Cor de Noies
de l’Orfeó Català, el Cor i l’Orquestra de la UAB, i la participació
de membres de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

cinema

Lesbofòbia, un documental i 10 respostes,
d’Inés Tarradellas

Diumenge 19 de maig, a les 17.00 h
Palau de la Música Catalana

Organitza: Observatori per a la Igualtat UAB
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Diumenge 19 de maig, a les 17.00 h

Amb motiu del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), el Palau de la Música Catalana acollirà un concert
que vol ser el punt de trobada de diferents espais creatius
i culturals que han estat importants al llarg de les cinc dècades
de vida de la institució: l’Orquestra i el Cor de la UAB.

Els beneficis per la venda d’entrades del concert aniran destinades
a les Beques #UABRefugi, una iniciativa dirigida a promoure
l’accés a la universitat d’estudiants en situació de refugi.

Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Divendres 17 de maig, a les 13.00 h

Concert 50 anys UAB

música

Concert 50 anys
Cor i Orquestra de la UAB
Lloc: Palau de la Música Catalana

Dijous 23 de maig, a les 13.00 h

cinema

L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les
exposicions és gratuïta, però està limitada a l’aforament.

Preestrena de Cinema
Como pez fuera del agua, de Riccardo Milani

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

Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Totes les activitats programades estan reconegudes
dins l’activitat "Viu la Cultura" (carnet cultural).

Dimarts 28 de maig, a les 9.45 h

cinema

El cazador (1977), de Michael Cimino
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Cicle de Cinema: Els obscurs anys 70
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 28 de maig, a les 18.00 h
Dimecres 29 de maig a les 13.00 h i a les 18.00 h

teatre

Procés de selecció, de Christopher Bollas
Interpretació teatral: de la sala d’assaig a escena
Lloc: Sala Teatre UAB (Plaça Cívica)

Dijous 30 de maig, a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
La corresponsal, de Matthew Heinneman
Lloc: Sala Cinema UAB (Plaça Cívica)

cinema

Informació:
Edifici L’Àgora
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

