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TEATRE

Cicle per a nens
El cicle dels nens acaba al
Teatre Lliure amb la
reposició de Lava, un dels
èxits de la temporada
passada (recomanat per a
menors d’entre 6 i 8 anys).
Els petits espectadors
podran tornar a assistir al
descobriment d’una nova
colònia d’habitants al subsòl
de la Plaça Margarida Xirgu.
Lava és una creació original
de la companyia belga
Studio Orka, on es narra
dins una petita carpa

Porque se puede reconocer en
lo que cuentan otras personas.
Ven que a la gente le pasan cosas que te pueden pasar a ti o
al vecino de enfrente, y eso

A mí TVE no me ha dado una
cifra a la que tengamos que llegar. Creo que están tranquilos y lo que quieren es que poco a poco el programa se afiance en esta franja horaria.

TVE presentó ayer +24,
Fecha:
una nueva forma de seguir en directo
hasta
Sección:
cinco señales simultáPáginas:
neas del canal 24 horas.

instal·lada a la mateixa plaça
Margarida Xirgu com tres
geòlegs que treballen en la
construcció d’un aparcament subterrani troben una
maleta que resulta ser la
casa d’una bestiola. Teatre

de l’Antic Teatre. L’obra, de
45 minuts de durada, vol
explorar els nous llenguatges del cos. Verdaguer i Callís,
12. Avui a partir de les 21.00

de Gràcia, 36 (21.30 h). 3 euros.

i www.perefaura.com.


www.teatrelliure.com.

L’artista Pere Faura proposa
un espectacle denominat
Radio Patio concebut com
un pati per improvisar des

MÚSICA

Jam Session de Blues

10 a 13 euros. Més informació:

MÉS ANTONI CLAVÉ, A CAN FRAMIS
EXPOSICIÓ  La Fundació Vila Casas ret homenatge a l’artista

Antoni Clavé, en el centenari del seu naixement, a l’igual que ja fa
la galeria Dolors Junyent. Can Framis. Roc Boronat, 116. Gratis.

Fade Out a l’Alfa Bar

hores. Preu: 6 euros. Més

al 24 de març. Funcions escolars
10.00 i a les 11.30 hores. Preu: de

www.harlemjazzclub.es i
www.resophonic.es.

Sobradiel, 8. A partir de les 22.00

Lliure. Pl. Margarida Xirgu, 1. Fins
a partir d’aquest dimarts a les

informació a les pàgines web

Fade Out és un projecte
musical a mig camí de les
actuacions en viu i de les
virtuals, que es va gestar
l’any 2009 des del duet de
post-rock argentí Engrama.
Des del món virtual Second
Life, Fade Out ofereixen
concerts de temes propis i
de covers d’altres formacions
independents. Andrés
(guitarra i veus) i Maialen
(en bateria i veus) es deixen
veure avui a l’Alfa Bar. Gran

hores. Preu: 6 euros. Més
informació a les pàgines web:
www.anticteatre.com

‘Radio Patio’, de Pere
Faura, a l’Antic Teatre

Shore, cuya primera tempo05/03/2013
rada acabó en enero con las
mejores marcas de la cadena
BARCELONA
España, con un promedio
16en
768.000 espectadores (3,7%
de cuota de pantalla).

ACN

Sortir

¿Y por qué a la gente le gusta?

Blues Jam Session ja és un
clàssic dels dimarts al
Harlem Jazz Club, dirigida
per El Chino i The Big Bet.
L’entrada al concert inclou
una consumició. Comtessa de

