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FLAIXOS

►  Punk-rock clàssic amb Not For You al Gríffin

A l'e s til de grups californians dels 90  com The Offspring, 
NOFX o Blink 182, els els joves sabadellencs Not For You 
practiquen un punk-rock que arriba avui en directe al pub 
Griffin (La Segarra, 25; 23.30h). Són Víctor (veu i guitarra), 
Uri (guitarra i coros), Quim (baix) i Àlex (bateria) i tenen una 
primera 'dem o' de 14 tem es gravada al seu estudi.

Comiat del Festival de Cine de Terror 
amb la marató a l’Imperial
El matí hi ha sessió infantil i diumenge la fira a la Rambla
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►  Els titelles de 
L’Estaquirot, a LaSala 
amb «El ratolí viatger»

La programació fam iliar de 
Lasala Miguel Hernández 
(Rda. Roureda, 24) continua 
aquest diumenge (12h i 18h) 
amb la històrica companyia 
de tite lle s  L’Estaquirot 
Teatre, que presenta El 
rato lí viatger, amb l ’enginy i 
l ’artesania que caracteritzen 
to ts  e ls seus escenaris en 
m iniatura.

^  Ballada de sardanes 
dominical a la PI. del Dr. 
Robert amb la Sabadell

A les 11.30h  tornen les 
sardanes aquest diumenge 
al Centre, de la mà de l ’ACF 
Sabadell Sardanista, que ha 
convidat la cobla Sabadell.

^  Titelles a rArlequí 
Teatre amb dos contes en 
una sessió

Continua en carte ll L'aneguet 
lleig  i Rínxols d'or, dos 
contes en una sessió única 
de tite lles  al petit Teatre 
Arlequí del carrer del Sol, 
119. Es pot veure divendres 
a les 18h (reserva prèvia) o 
d issabtes a la mateixa hora

i diumenges a les 12 del 
migdia.

►  Yacine & The Oriental 
Groove presenten disc al 
Balboa aquest dissabte

L'estima venç la salvatgia és 
el segon treball de Yacine 
& The Oriental Groove, 
el grup del carism àtic 
cantant de Cheb Balowski, 
Yacine Belahcene Bener 
amb el llaü tista  grec 
Yannis Papaioanou. Avui el 
presenten en viu de la mà 
del col·lectiu La Llançadora, 
al Balboa del carrer Marià 
Fortuny (22h; 5 /3  euros).

►  SIDRAL actúa este 
sábado en Ladiosa
La banda sabadellense 
SIDRAL repasará la historia 
del rock en su actuación de 
esta noche en el restaurante 
Ladiosa (Boccaccio, 99), a 
partir de las 22  horas.

Gala de la Asociación 
MAPA en la Concordia
Este sábado (17h), el Centre 
Cívic Concordia acogerá un 
nuevo festival del MAPA, con 
las actuaciones de Miriam 
y Saúl, Elvira y Antonio, 
Amalia de Triana, José Luis 
Quintero, Leo y Eli.

REDACCIÓ

Només els més curtits 
aguantaran tantes emocions 
fortes seguides. El multisa- 
les Imperial serà avui un tem
ple del terror amb la jornada 
final del festival sabadellenc 
d 'aquest gènere cinematogrà
fic, que arriba a la tercera edi
ció amb film s inèdits aquí.

Primer, a les 11, hi ha la mati
nal pel públic infantil amb el 
film d ’animació Monster House 
(2006), de Gil Keman. Amb 
les entrades es podrà gaudir, 
també, del ta lle r e maquillatge 
terrorífic al Museu del Gas 
(17.30h).

A partir de les 17h i fins la 
matinada, el Festival de Cine 
de Terror de Sabadell aco
llirà a l ’ Imperial el guardó del 
concurs de micrometratges i 
la projecció de les pel·lícules 
The Divine, Puzzle, Mon Amie,

«Aladí» torna 
a aixecar el vol 
al Sant Vicenç 
fins el 6 d’abril

REDACCIÓ

La màgia del muntatge Aladí 
i la llàntia meravellosa, que va 
captivar al Sant Vicenç amb 
l’ambient de Les mil i una nits, 
torna des d 'aquest diumenge 
al teatre creualtenc, on es 
reestrena a les 11 .30  i les 
18h.

Jaume Pont i Esther Mas, els 
directors, creuen que aquesta 
«delícia fascinant, diferent i 
atractiva per grans i petits» 
compensarà els grans esfor
ços invertits.

Uns 140 intèrprets, dividits 
en dos repartiments, to ts  ells

«The divide», de Michal Eklund

My Bloody Lad, Citadel, Orden, 
Splinter, Treveenge, Doghouse 
i Míss fo r metamorphose. 
Les entrades es venen a 13 
euros.

A més, aquest any hi ha un 
colofó diumenge amb la I Fira

socis de l'en tita t, donen forma 
a aquesta exitosa adaptació 
que s ’allunya dels clixés de 
Disney per recuperar parts 
de la història original. El mag
nífic vestuari, unes llànties 
portades de Turquia, una cui
dada utilleria, els decorats i

del Cinema, de 10 a 20  hores 
al principi de la Ramb a. S’hi 
trobaran clàssics del cinema 
m ut i de to ts  els temps, pel- 
lícules de to ts els gèneres 
(algunes descatalogades), pro
grames de mà, carte lls i CD ■

el màxim rendiment de la part 
tècnica són alguns atractius.

Es veurà fins el 6 d 'abril amb 
Oriol Rifer i Albert M artí com a 
Aladí, Marina Font, Marta Ber
nal i Beatriu Boronat de prin
cesa i Marc Lorenzo i Francesc 
Asens de Geni ■

LLUÍS FRANCO

El musical es va estrenar el setembre de 2012 amb gran èxit

Tatxa estrena a La 
Bàscula «Elisabet i Maria» 
de Benet i Jornet

REDACCIÓ

Versió molt lliure de la Maria 
Stuard  de Schiller, que també 
va inspirar l'òpera Maria Stu- 
arda de Donizetti, i que Benet 
i Jornet va escriure l'any 1979  
per a un d ’aquells enyorats 
dramàtics produïts per TVE als 
Estudis de Miramar, Elisabet i 
Maria  mostra les diferències 
entre la reina d'Anglaterra

Elisabet I i la seva cosina 
Maria Stuard, Reina d ’Escòcia. 
L'obra puja aquest d issabte a 
l'escenari de La Bàscula de la 
mà del Grup Tatxa (21.30h), es 
repetirà diumenge a les 18h. i 
continuarà en carte ll fins el 9 
de març. A la companyia la pre
cedeix l ’èxit que van aconse
guir ara fa un any. també a La 
Bàscula, amb El d iari d ’Anna 
Frank ■ Un assaig de l’obra a càrrec del Grup Tatxa


