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TEATRE
Dia de partit
Un partit del Barça serveix d'excusa per analitzar el futbol, la
política i les lleis de la confrontació entre dos bàndols. Fins el
8 de juny al Teatre Lliure.
Dte: Tarifa reduïda amb CJ.

MÚSICA
Tradicionàrius

El Festival Folk Internacional
porta aquest mes al CAT Centre Artesà a Quico el Cèlio, el
Noi i el Mut de Ferreries en
concert, i el ball Urbàlia rurana. Divendres dia 6.
Dte: 10% amb CJ.

EXPOSICIÓ
Sagrada Família
L'objectiu d'aquesta exposició
és donar a conèixer les arrels
de l'arquitectura orgànica
emprada per Gaudí. Es podrà
veure a partir del 13 de juny.
Dte: 2€ amb CJ.

TEATRE
Una noche con Gabino
Diego

En clau d'humor i mirant la gent
als ulls, Gabino ens passeja de
la mà d'innombrables personatges. El dia 12 al teatre Metropol de Tarragona.
Dte: 10% amb CJ.

Arriba el
festival DiBa
CINEMA
El proper dia 5, fins el 15, arrencarà
la 4a edició del DiBa (Digital Barcelona Film Festival) amb nous reptes
oberts cap a la participació del públic,
i fidel al seu principi original de “fer
cinema” en el marc del certamen. En
l’aposta d’aquesta edició per projectar el futur del cinema, DiBa rodarà
amb el grup de rock electrònic Pastora el primer videoclip en 3-D fet a
l’Estat. DiBa mostrarà durant 10 dies
les millors produccions digitals, tant
de cineastes de reconegut prestigi
com de nous talents, amb especial
atenció a les cinematografies emergents gràcies a la revolució digital. El
festival s’obre a una gran varietat de
gèneres i premiarà en sis categories:
millor pel·lícula, director, actriu, actor, videoclip i curtmetratge.
Dte: El preu amb el CJ es de 4€.

FIRA
Fira Màgica

Viu de ben a prop
l’EXPO Saragossa’08
Ja és aquí l’EXPO Saragossa
2008 (Exposició Internacional),
que se celebrarà del 14 de juny
al 14 de setembre girant al voltant d’una temàtica principal:
l’aigua. I amb el CJ teniu un
12% de descompte.
L’aigua com a part fonamental
de la vida i factor decisiu en la
distribució i mobilitat de les
espècies. Amb aquest entorn
hi ha organitzades diferents
activitats, exposicions, concerts i espectacles. Durant 93
dies podreu gaudir de més de
3.400 actuacions culturals on
participaran al voltant de 350

DiBa, la Digital Barcelona Film Festival.

MÚSICA
Bad Music Band

Un seguit d'activitats i espectacles per a tots els gustos i
edats, principalment centrats
en el món de la màgia. Del 21
al 24 a Santa Susanna.
Dte: 40% amb CJ.

Exposició monogràfica de Lothar Baumgarten aplega obres
fotogràfiques d’imatges individuals. Fins el dia 16 al MACBA.
Tarifa reduïda amb CJ.

ral, Obrint Pas, Muchachito i
molts més.
Dte: 20% amb CJ.

d’iniciació a la cata de cava.
Per majors de 18 anys.
Dte: 4€ amb CJ.

DANSA
Les 4 Saisons

TEATRE
Èdip 1, 2, 3, 4

El Ballet Preljocaj presenta
Les 4 Saisons, una relectura
en clau moderna del cèlebre
Concert de Vivaldi ‘Les 4 estacions’. Del 12 al 15 de juny al
Teatre Nacional de Catalunya.
Dte: Tarifa reduïda amb CJ.

Una tragèdia grotesca que fa ús
de l’absurd i l’humor negre per
a parlar del poder i de les nefastes conseqüències que se'n
deriven de fer un mal ús. Del 17
de juny al 6 de juliol al Teatre
Versus.
Tarifa reduïda amb CJ.

MÚSICA
Cruïlla de Cultures

El proper dia 6 la Sala 2 de La
Mirona presenta el concert de
la Bad Music Band, un grup de
rock que està començant a
trepitjar fort.
Dte: 2x1 a taquilla amb CJ.

MUSEU
Lothar Baumgarten

www.jove.cat

TEATRE
La Caixeta
CaboSanRoque posa quatre
personatges dins d'una caixeta de música plena de pel·lícules i objectes que es convertei-

xen en un gran collage. Fins el
dia 15 a la Sala Béckett.
Tarifa reduïda amb CJ.

EXPOSICIÓ
Salvador Dalí
Mostra que dóna a conèixer
la relació que el pintor va establir amb els periodistes i
com ell mateix es va manifestar en les pàgines de diaris i revistes com a artista. Al
Castell de Púbol. Als menors
de 26 anys.
Tarifa reduïda amb CJ.

EXPOSICIÓ
Recordar per no
tornar-hi
Col·lecció de cartells de propaganda fets durant la Guerra Civil espanyola. Fins el 17 d'agost
a la sala d'exposicions temporals del Museu de Montserrat.
Dte: 20% amb CJ.

CURS
Cata de cava

MÚSICA
SenglaRock
Del 3 al 5 de juliol tens una
cita a Lleida, amb el SenglaRock 2008, un festival de
música que optarà amb la
presència dels grups Ama-

Nike Camp: campus
de futbol i bàsquet

companyies i artistes. Totes
elles d’acord amb la filosofia
global de l’Exposició: Aigua i
desenvolupament sostenible.
Dte: 12% amb el CJ.

T’apassiona el futbol o el bàsquet i t’agradaria entrenar en
un campus d’alt rendiment?
Doncs estigues atent, perquè
arriba una nova edició del Nike Camp d’Andorra per a nois
i noies d’entre 8 i 16 anys, que
comptarà amb la presència de
destacats futbolistes i jugadors de bàsquet. El curs de

Festival musical amb una programació que podríem qualificar d'autor, allunyada dels
grans noms mediàtics. Del 23
de juny al 20 de juliol a Mataró.
Dte: 20% amb CJ.

futbol, que tindrà lloc en dos
torns (del 29 de juny al 5 de juliol i del 6 al 12 de juliol), assitiran jugadors com Andrés
Iniesta o Gerard Piqué. Al de
bàsquet (del 22 de juny al 5 de
juliol), Juan Carlos Navarro i
Ricky Rubio.
Dte: 10% en la inscripció amb
el CJ.

El Dissabte dia 7, a les 18 hores, al Celler de Gelida, tens
l’oportunitat de fer un curs

CINEMA
FICMA

Del 4 al 8 de juny comença el
Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient a El Prat
del Llobregat. El FICMA tracta
temes relacionats amb el Medi Ambient en el seu sentit més
ampli : l'Home i el seu entorn.
Abonament gratuït amb CJ.

CINEMA
Indiana Jones
20 anys després, Steven Spielberg, George Lucas i Harrison
Ford tornen a la càrrega amb la
quarta entrega de l’arqueòleg
més famós del món amb ‘Indiana Jones i el Regne de la Calavera de Cristall’. En català.
Tarifa reduïda amb CJ.

LLIBRE
El noi del pijama
de ratlles
L’irlandés John Boyne s’endinsa en la tragèdia de l’holocaust
a través dels innocents ulls de
Bruno, un noi de 9 anys que no
entén res del que està passant.
Tarifa reduïda amb CJ.

La millor música
pop, al popArb 2008
El 27 i 28 de juny tens una
cita inel·ludible al popArb
d’Arbúcies, el festival de
música pop independent feta a Catalunya, on amb el
Carnet Jove tindràs un 20%
de descompte en l’abonament. Podràs veure i escoltar projectes artístics amb
ambició creativa, interacció
i connectivitat entre artistes.
Tindràs l’oportunitat d’escoltar grups com Facto Delafé y las Flores Azules, La
Casa Azul o Mishima.
Dte: 20% en l’abonament
amb CJ.

