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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 7

O.J.D.: 75066

TARIFA: 10260 €

E.G.M.: 108000

ÁREA: 721 CM² - 71%

SECCIÓN: AGENDA

9 Enero, 2019
20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 9 de gener del 2019
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9-16 DE GENER: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 9
TEATRE

‘FEDRA’
Lolita Flores protagonitza,
sota la direcció de Luís Luque,
la versió adaptada de la
tragèdia clàssica Hipòlit
d’Eurípides. una obra de Paco
Bezerra. BARCELONA. Romea.
Hospital, 51. teatreromea.cat.

DIJOUS 10
CINEMA

PORTES OBERTES
ALS NOUS VERDI
Dijous dia 10 se celebra el Dia
de Portes Obertes al Nou
Verdi per la finalització de la
primera fase de reformes als
icònics cinemes de Gràcia.

l’obra de Philip Glass, el
mestre del minimalisme.
Omplirà el Palau de la Música
d’una emoció aclaparadora.
BARCELONA. A les 20 hores.
palaudelamusica.cat.

BARCELONA. Entrades a preus
populars. cines-verdi.com.

DIMECRES 16
MOSTRA

DIVENDRES 11
CINEMA

‘TÀPIES, AVUI’
La Galeria Mayoral acull
l’exposició monogràfica
d’algunes obres d’Antoni
Tàpies del 1958 al 2000.
Contundència plàstica i força
expressiva són presents a les
12 pintures seleccionades.

‘EL SENYOR DELS ANELLS
III. EL RETORN DEL REI’
Projecció en versió original i
amb subtítols en català de la
tercera pel·lícula de la icònica
saga. La banda sonora original
estarà interpretada per l’OBC.

BARCELONA. Consell de Cent, 286.
galeriamayoral.com.

BARCELONA. auditori.cat.

DISSABTE 12
MÚSICA

MORGAN
La cantant i pianista Nina de
Juan, el guitarrista i cantant
Paco López i el bateria Ekain
Elorza són Morgan, un grup
que brilla amb llum pròpia i
que actua al 20è Festival del
Mil·lenni. BARCELONA. Sala Apolo.

DRETS HUMANS
ART URBÀ
verisme italià arriba al Liceu
de la mà de l’aclamada Lianna
Haroutounian i amb el debut
d’ Ainhoa Arteta en el rol de
Cio-Cio-San. BARCELONA.

Estrella Morente, Diego El
Cigala, Miguel Poveda, Rosario
i Lolita retran tribut al
recentment desaparegut rei
del bolero. BARCELONA. Lepant,

A les 20 h. liceubarcelona.cat.

150. De 30 a 45 €. auditori.cat.

Preu: 16 euros. festival-millenni.com.

DILLUNS 14
CONCERT

DIMUMENGE 13
MÚSICA

‘MADAMA BUTTERFLY’
L’emblemàtica òpera del

HOMENATGE A MONCHO
Figures de la cançó com
Serrat, Antonio Carmona,

TRIBUT A L’ANTROPÒLEG
LLUÍS DUCH El proper
RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

DIMARTS 15
MOSTRA

dimecres 9 de gener
(19h) a l’@ateneubcn
retrem homenatge a
l’antropòleg Lluís Duch

AL PIANO
El jove islandès Víkingur
Ólafsson interpreta al piano

(1936-2018), un dels
intel·lectuals de
referència a casa nostra.
Diferents personalitats
glossaran la seva figura,
acompanyats per la

A l’esquerra, dalt, el repartiment de l’obra ‘Fedra’
de Paco Bezerra. A la dreta, el grup Morgan. Sobre
aquestes línies, exposició ‘Umbral’ al metro. Dalt,
a la dreta, escena de l’òpera ‘Madama Butterfly’.
FOTOS: ARXIU / ANTONI BOFILL

música de Schönberg
Moderarà l’acte
@joseppuigbo
@FilosofiaAteneu

PISTA RONALD KOEMAN

El 16 de gener

inaugurarem la pista
@FundacionCruyff al
barri de Sant Josep de
#SantVicençdelsHorts.
La pista portarà el nom
de @RonaldKoeman.

TRANSPORT PÚBLIC
PARTIT FC BARCELONA-EIBAR. 13 de gener (18.30 h).
Pots anar-hi amb bus (amb les línies D20, H8, V1, V3, V5,
52, 54, 59, 70 i 157) o amb metro (L3: Palau Reial, Maria
Cristina i Les Corts; L5: Badal i Collblanc o L9 Sud:
Collblanc). Pots tornar amb metro o amb un servei especial de bus a la sortida del partit entre el Camp Nou i la
plaça de Catalunya, i entre el Camp Nou i els jardins de
Mossèn Cinto Verdaguer (preu del bitllet: 3,10 euros).

AFECTACIONS DEL SERVEI DE BUS AL CARRER
MALLORCA. A causa de les obres de construcció de
les noves sortides d’emergència del túnel d’alta velocitat Sants-La Sagrera. Línies de bus que es desviaran:
D50, H10, 19, 33 i 34. Les línies D50 i 19 es desviaran
pels carrers de Sicília, Provença i passeig de Sant
Joan. Les línies H10, 33 i 34 es desviaran per l’avinguda
Meridiana, el carrer d’Aragó i l’avinguda Diagonal.
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‘UMBRAL’
Reflexionar sobre migracions i
racisme mentre caminem pel metro,
és ara quelcom fàcil gràcies a
Umbral. Una exposició de 13
intervencions artístiques en
diferents estacions del metro de la
ciutat que reivindiquen la necessitat
de convertir-la en un escenari
d’integració i acollida.
BARCELONA.
www.barcelona.cat/umbral.

ESTRENA TEATRAL

Club Capitol
(@Grup_Balana)
#LapòniaTeatre! Una
comèdia de @criscleme i
@MarcAngelet

El 16 de gener arriba al

@hauseandrichman

Serà un gran dia i l’inici
d’un projecte social i
esportiu pel barri. Us hi
esperem @MaiteAymerich

oci Cat

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
Puri Caro, Carla Mercader, Oriol Hosta,
Iker Morán, Maria Almenar i Pilar
Maurell (redacció), Isabel Serrano
(coordinació editorial), María del Sol
García (disseny).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 7

O.J.D.:

TARIFA: 529 €

E.G.M.: 320000

ÁREA: 129 CM² - 23%

SECCIÓN: FERROL

9 Enero, 2019

Concierto y ballet
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El espectáculo ha cosechado éxitos por todo el mundo con más de 5.000 espectadores.

Propuestas de resaca navideña
Viernes • Auditorio de Ferrol • 20.30 horas • entradas
desde 23 euros • Ferrol encara la resaca de las Navidades con dos propuestas para celebrar el arranque del
año nuevo. El viernes recalará en la urbe la famosa
Johann Strauss Orchestra
con su Gran Concierto de
Año Nuevo, un espectáculo
que no ha parado de cosechar
éxitos por todo el mundo en
los casi treinta años que lleva en cartera. A la producción la avalan los más de cinco millones de espectadores
que ha tenido por todo el planeta, además de las ovaciones en las grandes salas eu-

ropeas —como en el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam, el
Auditorio Nacional de Música y el Teatro Real de Madrid,
la Philarmonie de Berlín, el
Musikhalle de Hamburgo, el
Auditorium Parco della Musica de Roma o el Gran Teatre del Liceu y el Palau de la
Música de Barcelona.
Concretamente, inspira a
este espectáculo la tradicional cita musical que acoge
cada año la ciudad de Viena.
El concierto repasa temas como el rey del vals, Napoleón,
la Fiesta de las ﬂores, El vals
del emperador o Champagne.
No faltará el vals más céle-
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bre de todos, El Bello Danubio
azul, ni la marcha Radetzky
que suele cerrar la velada con
las palmas del público, explican desde la organización
de la cita.
«El Cascanueces»
Se trata de uno de los conciertos más esperados de la
época navideña que se cerrará el domingo con otro de los
espectáculos por antonomasia de estas fechas, El Cascanueces y el rey de los ratones,
interpretado por el Moscow
State Ballet. Será el domingo
en el Teatro Jofre a las 19.00
horas. Las entradas se pueden adquirir desde 25 euros.
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