


Teatre MúsicaDansa Acte socialGÈNERE:

SETEMBRE
Dijous 3 de setembre, 12 hores
ACTE OBERTURA DEL  
CURS ACADÈMIC DE LA UPV
Universitat Politècnica de València

Dimarts 22 de setembre, 19 hores
EVA Y ADÁN, espectacle de  
presentació de temporada
Compañía OtraDanza
 
Dissabte 26 de setembre, 18 hores 
SOLIDARIS PER  
L’AUTONOMIA PERSONAL
Associació de Veïns i Veïnes de Batoi a benefici 
de la Plataforma per la Llei de la Dependència

OCTUBRE
Diumenge 4 d’octubre, 19 hores
CONCERT-ANIVERSARI DE  
L’HARMÒNICA ALCOIANA
Orquestra de Plectre i Pua Harmònica Alcoiana
 
Divendres 9 d’octubre, 19 hores
(AL TEATRE PRINCIPAL D’ALCOI)
KISSU
Centre de Titelles de Lleida

Dissabte 10 d’octubre, 20 hores
EN EL DESIERTO, amb Ernesto Alterio 
Losdedae Compañía de Danza

Divendres 16 d’octubre, 21 hores
EL MERCADER DE VENECIA, de 
Shakespeare
Noviembre Compañía de Teatro

Divendres 23 d’octubre, 20.30 hores
PRESENTACIÓ CÀRRECS FESTERS 2016
Associació de Sant Jordi d’Alcoi

Diumenge 25 d’octubre, 19 hores
MADAMA BUTTERFLY,  
de Giacomo Puccini
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 31 d’octubre, 20 hores
DUES ÈPOQUES VALENCIANES
L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent  
a benefici de Solc i AFA Alcoi

NOVEMBRE

Dissabte 7 de novembre, 19 hores
(AL TEATRE PRINCIPAL D’ALCOI) 
ALEGRÍA, PALABRA DE GLORIA FUERTES
Teatro de Malta

Diumenge 8 de novembre, 18 hores
GALA LÍRICA-CONCERT DE LA UDP
Unió Democràtica de Pensionistes d’Alcoi

Dissabte 14 de novembre, 19 hores
LARI POPPINS
Mag Lari

Diumenge 15 de novembre, 19 hores
ANIMA CHAMBER MUSICAE BUDAPEST
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 21 de novembre, 19 hores
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Corporació Musical Primitiva, Societat Unió 
Musical i Societat Musical Nova d’Alcoi

Dissabte 28 de novembre, 20 hores
EL CRÈDIT
La Villarroel, Bitó Produccions i Maror

Diumenge 29 de novembre, 18.30 hores
LA BELLA DURMIENTE
Russian National Ballet

DESEMBRE
Dissabte 5 de desembre, 18.30 hores
HEIAN
Zen del Sur, Contemporary Circus

Diumenge 6 de desembre, 19 hores
CONCERT CLOENDA  
25 ANIVERSARI GRUP BARXELL
Grup Barxell de Dolçaines i Tabals en 
col·laboració amb la Plataforma de la Llei de 
Dependència i amb ASPROHAL

Dimarts 8 de desembre, 19 hores
LA BOHÈME
Vocemmus i l’Orquestra Simfònica Alcoiana

Dissabte 12 de desembre, 19 hores
LOS SABANDEÑOS Cantan la Navidad
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 19 de desembre, 19.45 hores
DISNEY FANTASY 
Música Nova d’Alcoi, Escola de Cant de la Nova, 
Masters Ballet i Coral Polifònica Alcoiana

Diumenge 27 de desembre, 19 hores
JA VE NADAL, amb Pep Botifarra
I la Unió Musical d’Alcoi

PROGRAMACIÓ 
2015



3

Espectacle de presentació de temporada

EVA Y ADÁN, OtraDanza
Durada: 50 minuts
Gènere: Dansa
Direcció: Asun Noales
Intèrprets: Salvador Rocher i Saray Huertas
Producció: Compañía OtraDanza

Amb la intenció de fer un volt a aquesta 
història que forma part de la nostra 
mitologia, ‘Eva y Adán’ recorre un llarg 
camí cap a la integritat i la comprensió 
de l’altre, sempre amb la necessitat de 
comunicar-se i compartir. 

Desenvolupant un llenguatge propi a 
través de gestos, accions, sons i moviment 
que ajuden a l’encontre, la transmissió 
de sentiments, emocions i empatia amb 
l’altre.

 

Con la intención de dar una vuelta a 
esta historia que forma parte de nuestra 
mitología, ‘Eva y Adán’ recorre un largo 
camino hacia la integridad y la comprensión 
del otro, siempre con la necesidad de 
comunicarse y compartir. 

Desarrollando un lenguaje propio a través 
de gestos, acciones, sonidos y movimiento 
que ayudan al encuentro, la transmisión de 
sentimientos, emociones y empatía con el 
otro.

* Recollir invitacions gratuïtes al Centre Cultural o al Teatre Calderón, fins a un màxim 
de 3 invitacions per persona.

Dimarts

SETEMBRE

19.00 h
22
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A benefici de la Plataforma per la Dependència

SOLIDARIS PER  
L’AUTONOMIA PERSONAL
Gènere: Gala multidisciplinar
Intèrprets: Grup de Teatre ‘El Llavador’ amb el sainet “Entre Àfrica i Alcoi”, el grup de 
música Júlia, el Grup de Dansa Oriental del Centre de Relaxació “Siéntete”, el Grup de 
Danses “Les Comarques”, la Rondalla Sant Jordi i Pep Gimeno “Botifarra”.
Producció: Associació de Veïns i Veïnes de Batoi

L’Associació de Veïns i Veïnes de 
Batoi fa una crida a la solidaritat per 
l’autonomia personal. Amb aquesta 
gala multidisciplinària agrupa la música 
tradicional, el teatre amateur, el cant 
tradicional, la dansa oriental i la música 
pop a benefici de la Plataforma per la 
Dependència de l’Alcoià i el Comtat. 

Una ocasió per a reflexionar des del 
divertiment i les activitats lúdiques, tot 
sense perdre de vista que la solidaritat 
amb els companys i amb els veïns ens 
beneficia a tots en conjunt i ens fa 
conviure dins d’una societat més sana.

La Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Batoi hace un llamamiento a la solidaridad 
por la autonomía personal. Con esta 
gala multidisciplinaria agrupa la música 
tradicional, el teatro amateur, el canto 
tradicional, la danza oriental y la música 
pop a beneficio de la Plataforma por la 
Dependencia de l’Alcoià y el Comtat. 

Una ocasión para reflexionar desde el 
divertimento y las actividades lúdicas, sin 
perder de vista que la solidaridad con los 
compañeros y con los vecinos nos beneficia a 
todos en conjunto y nos hace convivir dentro 
de una sociedad más sana.

* Recollir invitacions gratuïtes al Centre Cultural o al Teatre Calderón.  
Per a més informació, contactar amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Batoi.

Dissabte

SETEMBRE

18.00 h
26
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Concert 100 aniversari

ORQUESTRA DE PLECTRE I 
PUA HARMÒNICA ALCOIANA
Durada: 120 minuts
Gènere: Música
Direcció: Enrique J. Peidro
Producció: Harmònica Alcoiana

Concert commemoratiu dels 100 anys 
d’existència d’aquesta estimada entitat 
alcoiana. 

Un recorregut musical per la història 
d’aquesta singular formació on 
recordarem els orígens de l’entitat 
inicialment anomenada “La Infantil” fins 
a la posterior denominació d’Harmònica 
Alcoiana. 

Sota la direcció del seu titular Enrique J. 
Peidro i amb la participació dels directors 
convidats Vicente J. Sanoguera, Moisés 
Olcina i Francisco M. Fenollar Iváñez.

Concierto conmemorativo de los 100 años de 
existencia de esta querida entidad alcoyana. 

Un recorrido musical por la historia de esta 
singular formación donde recordaremos 
los orígenes de la entidad inicialmente 
denominada “La Infantil” hasta la posterior 
denominación de Armónica Alcoyana. 

Bajo la dirección de su titular Enrique J. 
Peidro y con la participación de los directores 
invitados Vicente J. Sanoguera, Moisés Olcina 
y Francisco M. Fenollar Iváñez.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Diumenge

OCTUBRE

19.00 h
04
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Centre de Titelles de Lleida

KISSU
Durada: 50 minuts
Gènere: Teatre de titelles
Idioma: Català
Direcció: Joan-Andreu Vallvé
Intèrprets: Clara Olmo, Ingrid Teixidó, Àngel Pérez i Xavier Iglesias
Producció: Centre de Titelles de Lleida

Per a en Kissu, el cadell de llop, la 
descoberta de l’entorn és una aventura 
que el porta a allunyar-se del seu cau i de 
la seva mare, fins a perdre’s i anar a raure 
al món dels homes. 

Creient que és un gosset abandonat, la 
Duna i el seu avi l’acullen a casa. Però 
què passarà quan aquests descobreixin la 
vertadera naturalesa d’en Kissu?

 

Para Kissu, el cachorro de lobo, el 
descubrimiento del entorno es una aventura 
que lo lleva a alejarse de su guarida y de su 
madre, hasta perderse e ir a parar al mundo 
de los hombres. 

Pensando que es un perro abandonado, Duna 
y su abuelo lo acogen en casa. Pero ¿qué 
pasará cuando estos descubran la verdadera 
naturaleza de Kissu?

* Preu de les entrades: 6 euros. A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Divendres

OCTUBRE

19.00 h
09
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Losdedae Compañía de Danza

EN EL DESIERTO
Durada: 75 minuts
Gènere: Dansa
Direcció: Chevi Muraday
Intèrprets: Ernesto Alterio, Ana Erdozain, Sara Manzanos, Chevi Muraday,  
David Picazo, Maru Valdivielso i Alberto Velasco
Producció: Losdedae Compañía de Danza

Set personatges van cap a un lloc incert. 
Escapen. Fugen perquè van ser expulsats 
del seu lloc d’origen. La fugida. La sensació 
d’extermini i persecució els aguaita 
constantment. Es creuen. Es troben. 
Formen un grup heterogeni d’éssers amb 
una necessitat comuna. Resistir. Crear. 

El canvi i la incertesa per l’esdevenir es 
torna present. Sobreviure. Aguantar. No 
transigir. Travessar el desert. Descobrir 
que sostenint-se els uns als altres evitaran 
desaparèixer.

Siete personajes van hacia un lugar incierto. 
Escapan. Huyen porque fueron expulsados 
de su lugar de origen. La huida. La sensación 
de exterminio y persecución les acecha 
constantemente. Se cruzan. Se encuentran. 
Forman un grupo heterogéneo de seres con 
una necesidad común. Resistir. Crear.

El cambio y la incertidumbre por el devenir 
se vuelve presente. Sobrevivir. Aguantar. No 
transigir. Atravesar el desierto. Descubrir 
que sosteniéndose los unos a los otros 
evitarán desaparecer.

* Preu de les entrades: 12 i 14 euros (públic general) - 10 i 12 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

OCTUBRE

20.00 h
10
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Noviembre Compañía de Teatro

EL MERCADER DE VENECIA, 
de Shakespeare
Durada: 100 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà
Direcció: Eduardo Vasco
Intèrprets: Arturo Querejeta, Toni Agustí, Isabel Rodes, Francisco Rojas, Fernando 
Sendino, Rafael Ortíz, Héctor Carballo, Cristina Adua, Lorena López i Jorge Bedoya
Producció: Noviembre Compañía de Teatro

Bassanio, enamorat de Porcia, demana 
una gran quantitat de diners a Antonio 
per a poder pretendre-la. Amb tots els 
seus diners invertits en carregaments 
marítims, Antonio ha de demanar, al seu 
torn, la quantitat a un prestador jueu a 
qui detesta. Aquest inclou una estranya 
clàusula en la qual exigeix una lliura de la 
seua carn d’Antonio si els diners no són 
retornats en la data acordada. 

Poc temps després tot es complica: 
sembla que els vaixells que portaven els 
carregaments d’Antonio han naufragat.

Bassanio, enamorado de Porcia, pide una 
gran cantidad de dinero a Antonio para 
poder pretenderla. Con todo su dinero 
invertido en cargamentos marítimos, Antonio 
debe pedir, a su vez, la cantidad a un 
prestamista judío al que detesta. Este incluye 
una extraña cláusula en la que exije una 
libra de su carne de Antonio si el dinero no 
es devuelto en la fecha acordada. 

Poco tiempo después todo se complica: parece 
que los barcos que llevaban los cargamentos 
de Antonio han naufragado.

* Preu de les entrades: 18 i 15 euros (públic general) - 12 i 15 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Divendres

OCTUBRE

21.00 h
16
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Òpera 2001

MADAMA BUTTERFLY,  
de Giacomo Puccini
Durada: 150 minuts
Gènere: Òpera
Idioma: Italià, amb subtítols en castellà
Direcció: Roberta Matelli - Martin Mázik
Intèrprets: Cors d’Hirosaki (Japó) i l’Orquestra Simfònica Òpera 2001
Producció: Òpera 2001 - Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Amb aquesta òpera Puccini va iniciar 
la seua primera incursió en mons més 
exòtics per a l’òpera com era el llunyà 
Orient, i que seguiria més tard amb 
Turandot, sense oblidar aquella “Fanciulla” 
que va compondre i va situar en l’Oest- 
Califòrnia- durant la febre de l’or (“La 
Fanciulla del West). 

‘Madama Butterfly’ és sens dubte una de 
les òperes més meravelloses del repertori. 
Una obra mestra del genial Puccini que 
segueix conquistant al públic després de 
més de 100 anys des de la seua estrena en 
l’Scala de Milà.

Con esta ópera Puccini inició su primera 
incursión en mundos más exóticos para 
la ópera como era el lejano Oriente, y que 
seguiría más tarde con Turandot, sin olvidar 
esa “Fanciulla” que compuso y situó en el 
Oeste- California- durante la fiebre del oro 
(“La Fanciulla del West). 

‘Madama Butterfly’ es sin duda una de las 
óperas más maravillosas del repertorio. Una 
obra maestra del genial Puccini que sigue 
conquistando al público después de más de 
100 años desde su estreno en la Scala de 
Milán.

* Preu de les entrades: 25, 37’50 i 45 euros (públic general) - 15, 20 i 25 euros (socis de 
l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Diumenge

OCTUBRE

19.00 h
25
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L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent  
a benefici de Solc i AFA Alcoi

DUES ÈPOQUES VALENCIANES, 
neoclassicisme i contemporani
Gènere: Música simfònica 
Direcció: Saül Gómez
Intèrprets: Rubén Parejo, guitarra solista
Producció: Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent

L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent 
comptarà una vegada més amb la direcció 
de Saül Gómez. Un concert basat en les 
obres de dos compositors valencians 
amb projecció internacional. És el cas 
del neoclàssic Joaquin Rodrigo, famós 
universalment gràcies a la seua obra ‘El 
Concierto de Aranjuez’ i del contemporani 
Juanjo Colomer, que actualment resideix 
a Hollywood on compon música per a la 
indústria cinematogràfica. Per a l’ocasió 
comptarem amb el reconegut guitarrista 
Rubén Parejo, director del Certamen 
Internacional de Guitarra Luys Milà i 
professor del Conservatori Superior de 
Música de València, qui interpretarà ‘El 
Concierto de Aranjuez’ coincidint amb el 
75 aniversari de la seva estrena el 1940; i 
‘Sorolla’, l’obra que Colomer va compondre 
el 2013 a petició del Ballet Nacional 
d’Espanya per commemorar el 150 aniversari 
del naixement del pintor valencià.

L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent 
contará una vez más con la dirección de Saül 
Gómez. Un concierto basado en las obras de 
dos compositores valencianos con proyección 
internacional. Es el caso del neoclásico 
Joaquin Rodrigo, famoso universalmente 
gracias a su obra ‘El Concierto de Aranjuez’ 
y del contemporáneo Juanjo Colomer, 
que actualmente reside en Hollywood 
donde compone música para la industria 
cinematográfica. Para la ocasión contaremos 
con el reconocido guitarrista Rubén Parejo, 
director del Certamen Internacional 
de Guitarra Luys Milà y profesor del 
Conservatorio Superior de Música de 
Valencia, quien interpretará ‘El Concierto de 
Aranjuez’ coincidiendo con el 75 aniversario 
de su estreno el 1940; y ‘Sorolla’, la obra 
que Colomer compuso el 2013 a petición del 
Ballet Nacional de España para conmemorar 
el 150 aniversario del nacimiento del pintor 
valenciano.

* Preu de les entrades: 13 euros. A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

OCTUBRE

20.00 h
31
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Teatro de Malta

ALEGRÍA, PALABRA DE 
GLORIA FUERTES
Durada: 55 minuts
Gènere: Clown
Idioma: Castellà
Direcció: Marta Torres
Intèrprets: Margarita Blurk i Delfín Caset
Producció: Teatro de Malta

‘Alegría’ és un espectacle de clown perquè 
el pallasso és tal vegada la millor veu per 
als poemes de la gran poeta madrilenya. 
El clown cerca el riure constantment, com 
Gloria Fuertes. 

El clown viu en un món que no comprèn, 
com Gloria Fuertes. El clown se sobreposa 
a qualsevol fracàs, com Gloria Fuertes. El 
clown és capaç de tornar en alegria aliena 
la pròpia tristesa, el clown és tan generós 
com la poesia de Gloria.

‘Alegría’ es un espectáculo de clown porque 
el payaso es tal vez la mejor voz para los 
poemas de la gran poeta madrileña. El clown 
busca la risa constantemente, como Gloria 
Fuertes. 

El clown vive en un mundo que no 
comprende, como Gloria Fuertes. El clown se 
sobrepone a cualquier fracaso, como Gloria 
Fuertes. El clown es capaz de tornar en 
alegría ajena la propia tristeza, el clown es 
tan generoso como la poesía de Gloria.

* Preu de les entrades: 6 euros. A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

NOVEMBRE

19.00 h
07
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Amb l’Orquestra Simfònica Alcoiana

GALA LÍRICA-CONCERT UDP
Durada: 150 minuts 
Gènere: Música
Direcció: Gregori Casasempere - Enrique J. Peidro Baldó (cor)
Intèrprets: Orquestra Simfònica Alcoiana, Coral Serpis UDP d’Alcoi, Orfeó Just 
Sansalvador de Cocentaina i l’Agrupació Gales Líriques d’Alacant
Producció: Unió Democràtica de Pensionistes UDP

Concert Organitzat per la Unió 
Democràtica de Pensionistes UDP, on 
s’escoltaren Preludis, romanços i cors de 
les Sarsueles més famoses. 

Amb un planter de solistes d’excepció, 
tots ells acompanyats per l’Orquestra 
Simfònica Alcoiana a les ordres del seu 
titular Gregori Casasempere Gisbert.

 

Concierto Organizado por la Unión 
Democrática de Pensionistas UDP, donde se 
escucharan Preludios, romanzas y coros de 
las Zarzuelas más famosas. 

Con una plantilla de solistas de excepción, 
todos ellos acompañados por la Orquesta 
Sinfónica Alcoyana a las órdenes de su 
titular Gregori Casasempere Gisbert.

* Amb invitació. Per a més informació contactar amb la Unió Democràtica de 
Pensionistes UDP d’Alcoi.

Diumenge

NOVEMBRE

18.00 h
08
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Amb el Mag Lari

LARI POPPINS
Durada: 70 minuts 
Gènere: Màgia
Idioma: Català 
Direcció: Josep Maria Lari
Intèrprets: Mag Lari i Albert Ubach
Producció: Mag Lari

Si mireu al cel veureu que hi ha alguna 
cosa que vola amb un paraigua... És un 
ocell? Un avió? Nooo! És Lari Poppins! Un 
espectacle que no té res a veure amb la 
pel·lícula però que tampoc se li sembla! 
Per primera vegada el Mag Lari confessa: 
“Mary Poppins és la meua mare, per açò 
faig màgia!”. 

Si us agraden el Mag Lari i Mary Poppins 
ja teniu l’espectacle de la vostra vida! 
Una hora llarga plena de màgia visual i 
participativa us espera. Lari Poppins un 
espectacle perillosament familiar.

Si miráis al cielo veréis que hay algo que 
vuela con un paraguas... ¿Es un pájaro? 
¿Un avión? ¡Nooo! ¡Es Lari Poppins!  ¡Un 
espectáculo que no tiene nada que ver con 
la película pero que tampoco se le parece! 
Por primera vez el Mag Lari confiesa: “Mary 
Poppins es mi madre, ¡por eso hago magia!” 

Si os gustan el Mag Lari y Mary Poppins 
¡ya tenéis el espectáculo de vuestra vida! 
Una hora larga llena de magia visual y 
participativa os espera.  Lari Poppins un 
espectáculo peligrosamente familiar.

* Preu de les entrades: 8 i 10 euros (públic general) - 6 i 8 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

NOVEMBRE

19.00 h
14
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

ANIMA CHAMBER 
MUSICAE BUDAPEST
Durada: 90 minuts
Gènere: Concert
Intèrprets: Erzsébet Hutás (violí) i Gergely Hutás (violí)
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Des de la seua creació en 2010 en la 
mundialment reconeguda Acadèmia Franz 
Listz de Budapest, la formació ha oferit 
amb èxit nombrosos concerts havent 
rebut diferents reconeixements nacionals 
a Hongria: Óbudai Társask, l’Institut 
italià, l’Acadèmia de Música, en la Ràdio 
hongaresa, Hilton Hotel i l’Abadia de 
Pannonhalma, Gyor i Szeged. 

A més ha col·laborat així mateix amb 
solistes de renom com János Rolla, András 
Keller, Imre Rohmann o Ferenc Rados, 
Kristóf Baráti i Barnabás Dukay.

Desde su creación en 2010 en la 
mundialmente reconocida Academia Franz 
Listz de Budapest, la formación ha ofrecido 
con éxito numerosos conciertos habiendo 
recibido distintos reconocimientos nacionales 
en Hungría: Óbudai Társask, el Instituto 
italiano, la Academia de Música, en la 
Radio húngara, Hilton Hotel y la Abadía de 
Pannonhalma, Gyor y Szeged. 

Además ha colaborado asimismo con solistas 
de renombre como János Rolla, András Keller, 
Imre Rohmann o Ferenc Rados, Kristóf Baráti 
y Barnabás Dukay.

* Preu de les entrades: 15, 20 i 25 euros (públic general) - 5 i 10 euros (socis de 
l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Diumenge

NOVEMBRE

19.00 h
15
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Corporació Musical Primitiva, Societat Unió  
Musical i Societat Musical Nova d’Alcoi

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Gènere: Música de banda
Producció: Comissió de Santa Cecília

La Corporació Musical Primitiva, Societat 
Unió Musical i la Societat Musical Nova 
d’Alcoi ofereixen al Teatre Calderón de 
la ciutat el tradicional Concert de Santa 
Cecília, en la festivitat de la patrona dels 
músics. 

Aquest acte s’emmarca dins de la 
programació d’actes organitzats per la 
Comissió de Santa Cecília, de la qual 
formen part totes les entitats musicals de 
la ciutat.

La Corporació Musical Primitiva, Societat 
Unió Musical y la Societat Musical Nova 
d’Alcoi ofrecen en el Teatro Calderón de la 
ciudad el tradicional Concierto de Santa 
Cecília, en la festividad de la patrona de los 
músicos. 

Este acto se enmarca dentro de la 
programación de actos organizados por la 
Comisión de Santa Cecília, de la cual forman 
parte todas las entidades musicales de la 
ciudad.

* Amb invitació. Per a més informació contactar amb les entitats organitzadores.

Dissabte

NOVEMBRE

19.00 h
21
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La Villarroel - Bitó Produccions - Maror Produccions

EL CRÈDIT, de Jordi Galceran
Durada: 90 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Direcció: Sergi Belbel
Intèrprets: Joan Miquel Reig i Tomàs Mestre
Producció: La Villarroel - Bitó Produccions - Maror Produccions

Demanar una hipoteca s’ha convertit en 
una tasca quasi impossible. Bé, demanar-
la no, però que te la donen, sí. El text de 
Jordi Galceran tracta este tema de màxima 
actualitat dins d’un context de crisi com 
el que vivim amb l’humor que ens té 
acostumats. 

“El crèdit” és una mostra més de l’habilitat 
de Jordi Galceran per construir diàlegs 
plens de matisos i amb una arquitectura 
teatral fantàstica, on suren assumptes 
com la fragilitat de les relacions humanes, 
la desesperació i la crisi, econòmica i de 
parella. Dirigit per Sergi Belbel i amb la 
interpretació de Joan Miquel Reig i Tomàs 
Mestre, “El crèdit” fa passar al públic 
una hora i mitja de rialles i reflexions. 
En paraules de Belbel, “una obra tan 
necessària com balsàmica”.

Pedir una hipoteca se ha convertido en una 
tarea casi imposible. Bien, pedirla no, pero 
que te la dan, sí. El texto de Jordi Galceran 
trata este tema de máxima actualidad dentro 
de un contexto de crisis como el que vivimos 
con el humor que nos tiene acostumbrados. 

“El crédito” es una muestra más de la 
habilidad de Jordi Galceran para construir 
diálogos llenos de matices y con una 
arquitectura teatral fantástica, donde flotan 
asuntos como la fragilidad de las relaciones 
humanas, la desesperación y la crisis, 
económica y de pareja. Dirigido por Sergi 
Belbel y con la interpretación de Joan Miquel 
Reig y Tomàs Mestre, “El crédito” hace pasar 
al público una hora y media de risas y 
reflexiones. En palabras de Belbel, “una obra 
tan necesaria como balsàmica”.

* Preu de les entrades: 8 i 10 euros (públic general) - 8 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

NOVEMBRE

20.00 h
28
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Russian National Ballet

LA BELLA DURMIENTE, 
de Txaikovski
Durada: 140 minuts
Gènere: Dansa clàssica
Direcció: Sergei Radchenko, amb coreografia de Màrius Petipà
Música: Piotr Ilitx Txaikovski
Solistes: Irina Adilova i Kirill Safin
Producció: Russian National Ballet - Goldberg

Segons el conte, tres fades beneïxen 
la filla del Rei amb virtuts, però una 
fada malvada fa caure sobre ella una 
maledicció que diu que es punxarà un dit 
i morirà. 

Afortunadament la tercera fada, que 
encara no havia regalat res a la petita, li 
fa l’obsequi de desfer l’encanteri, amb la 
qual cosa l’Aurora no morirà, sinó que es 
quedarà adormida durant 100 anys fins 
que un príncep la desperte amb un petó.

 

Según el cuento, tres hadas bendicen a la 
hija del Rey con virtudes, pero una hada 
malvada hace caer sobre ella una maldición 
que dice que se pinchará un dedo y morirá. 

Afortunadamente la tercera hada, que 
todavía no había regalado nada a la 
pequeña, le hace el obsequio de deshacer el 
hechizo, con lo cual Aurora no morirá, sino 
que se quedará dormida durante 100 años 
hasta que un príncipe la despierte con un 
beso.

* Preu de les entrades: 20, 22 i 24 euros (públic general). A la venda a taquilla i a 
InstanTicket.

Diumenge

NOVEMBRE

18.30 h
29



2424



25

Zen del Sur, Contemporary Circus

HEIAN
Durada: 50 minuts
Gènere: Dansa, circ i música
Direcció: Zen del Sur & Rob Tannion (Austràlia). amb coreografia de  
Carlos López i Antonio Vargas
Intèrprets: Carlos López, Antonio Vargas, María Prado, Marta González, Rubén Llorach  
i Miguel Hiroshi
Producció: Zen del Sur, Contemporary Circus

‘Heian’ és un espectacle multidisciplinari 
on música en viu, dansa acrobàtica i circ 
es fusionen per a oferir a l’espectador una 
proposta carregada de força i sensibilitat. 

L’obra descriu una sendera cap a un estat 
emocional d’equilibri i benestar. El diàleg 
entre música, moviment i control corporal 
generen sensacions que transcorren des 
de sentir-nos presos per una emoció fins a 
trobar eixa calma.

 

‘Heian’ es un espectáculo multidisciplinar 
donde música en vivo, danza acrobática y 
circo se fusionan para ofrecer al espectador 
una propuesta cargada de fuerza y 
sensibilidad. 

La obra describe un sendero hacia un 
estado emocional de equilibrio y bienestar. 
El diálogo entre música, movimiento y 
control corporal generan sensaciones que 
transcurren desde sentirnos presos por una 
emoción hasta encontrar esa calma.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

DESEMBRE

18.30 h
05
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A benefici de la Plataforma en Defensa de la Llei de 
Dependència i ASPROHAL

GRUP BARXELL DE 
DOLÇAINES I TABALS, 
cloenda 25é aniversari
Durada: 90 minuts 
Gènere: Música tradicional 
Producció: Grup Barxell de Dolçaines i Tabals

Espectacle multidisciplinari per clausurar 
el 25é aniversari del grup en el qual 
s’unirà música, dansa i paraula. 

A l’espectacle es comptarà amb la 
col·laboració del Conservatori de Dansa 
d’Alcoi, el Ballet de Virginia Bolufer, la 
Societat Artístic-Musical el Valle de Càrcer 
i diversos grups convidats.

 

Espectáculo multidisciplinario para clausurar 
el 25º aniversario del grupo en el cual se 
unirá música, danza y palabra. 

En el espectáculo se contará con la 
colaboración del Conservatorio de Danza 
de Alcoi, el Ballet de Virginia Bolufer, la 
Sociedad Artístico-Musical Valle de Cárcer y 
varios grupos invitados.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Diumenge

DESEMBRE

19.00 h
06
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Vocemmus i l’Orquestra Simfònica Alcoiana

LA BOHÈME, de Puccini
Durada: 140 minuts
Gènere: Òpera 
Direcció: Jovita Gómez
Intèrprets: Ascensión Padilla, José Luís Luri, Boris Godin, Ágatha Martínez,  
Javier Rubio Liarte, José Antonio Cecilia i Luís Miguel Velasco. Amb la Coral Aslipo, 
dirigida per Shlomo Rodríguez.
Producció: Vocemmus

Després de l’èxit de Manon Lescaut (1893), 
Puccini escometia una nova òpera basada 
en l’obra per fascicles d’Henri Murguer, 
“Scènes de la vie de bohème”, i que va 
donar lloc a aquesta òpera que, al febrer 
de 1896, es representava en el Teatro Regio 
de Torí per primera vegada. 

La història és coneguda pels amants de 
l’òpera i és fàcil d’arribar al públic que, 
sens dubte, es posa en la pell dels dos 
protagonistes, Mimì i Rodolfo, només 
iniciar-se els primers compassos de l’obra 
i alçar-se el teló.

Tras el éxito de Manon Lescaut (1893), 
Puccini acometía una nueva ópera basada 
en la obra por fascículos de Henri Murguer, 
“Scènes de la vie de bohème”, y que dio lugar 
a esta ópera que, en febrero de 1896, se 
representaba en el Teatro Regio de Turín por 
primera vez. 

La historia es conocida por los amantes 
de la ópera y es fácil de llegar al público 
que, sin duda, se pone en la piel de los dos 
protagonistas, Mimì y Rodolfo, nada más 
iniciarse los primeros compases de la obra y 
levantarse el telón.

* Preu de les entrades: 25, 30 i 35 euros (públic general) - 20, 25 i 30 euros (socis del 
Club de l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dimarts

DESEMBRE

19.00 h
08
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

LOS SABANDEÑOS 
Cantan la Navidad
Durada: 120 minuts
Gènere: Concert
Direcció: Elfidio Alfonso Quintero
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Los Sabandeños comença la seua activitat 
musical en 1966. 

Han transcorregut ja quasi 50 anys des 
que aquell grup d’amics de l’entorn 
universitari de La Laguna, decidira 
formalitzar-se com a agrupació i iniciara 
una labor musical ininterrompuda, 
reflectida en quasi 70 treballs discogràfics; 
un valuós arxiu sonor que arreplega part 
del llegat tradicional, a més de cançons de 
creació pròpia i versions adaptades.

Los Sabandeños comienza su actividad 
musical en 1966. 

Han transcurrido ya casi 50 años desde 
que aquel grupo de amigos del entorno 
universitario de La Laguna, decidiera 
formalizarse como agrupación e iniciara una 
labor musical ininterrumpida, reflejada en 
casi 70 trabajos discográficos; un valioso 
archivo sonoro que recoge parte del legado 
tradicional, además de canciones de creación 
propia y versiones adaptadas.

* Preu de les entrades: 20 i 30 euros (públic general) - 10 i 17’50 euros (socis de 
l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

DESEMBRE

19.00 h
12
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Música Nova d’Alcoi, Escola de Cant de la Nova, 
Masters Ballet i Coral Polifònica Alcoiana

DISNEY FANTASY
Durada: 120 minuts
Gènere: Música de banda 
Direcció: Joan Doménech Calaforra
Intèrprets: Societat Musical Nova d’Alcoi, Alumnes de Cant de l’Escola de la Música 
Nova, Coral Polifònica Alcoiana i Masters Ballet
Producció: Societat Musical Nova d’Alcoi

La Societat Musical Nova d’Alcoi oferirà 
un concert en que les melodies de les 
pel·lícules de Disney inundaran el Teatre 
Calderón d’Alcoi. 

Obres com per exemple “El Rey León”, “El 
libro de la selva” o “La Bella y la Bestia” 
seran protagonistes en aquest espectacle 
en que la música s’unirà amb el cant i el 
ball. Disfruten de la màgia de Disney amb 
segell d’artistes locals!

La Societat Musical Nova d’Alcoi ofrecerá un 
concierto en que las melodías de las películas 
de Disney inundarán el Teatre Calderón 
d’Alcoi. 

Obras como por ejemplo “El Rey León”, “El 
libro de la selva” o “La Bella y la Bestia” 
serán protagonistas en este espectáculo en 
que la música se unirá con el canto y el baile. 
Disfruten de la magia de Disney con sello de 
artistas locales!

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Dissabte

DESEMBRE

19.45 h
19
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Societat Unió Musical d’Alcoi amb Pep ‘Botifarra’

JA VE NADAL
Durada: 100 minuts
Gènere:  Música de banda
Direcció: Gaspar Nadal Maronda
Intèrprets: Societat Unió Musical d’Alcoi, rondalla i Pep ‘Botifarra’
Producció: Societat Unió Musical d’Alcoi

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a InstanTicket.

Diumenge

DESEMBRE

19.00 h
27

Segons el musicòleg Josep Vicent Frechina, 
el nou treball de Pep Gimeno ‘Botifarra’ 
representa una “obligada referència en 
la darrera re-popularització del cançoner 
tradicional valencià”, un trajecte musical 
que fa carretera pel País Valencià i cada 
nadala fa parada a un poble diferent, 
com ara Vilallonga, Genovès, Algemesí, 
Bocairent o Moixent. 

L’estil arrelat i l’autenticitat de l’artista 
porta una bona colla de músics: Xus 
Belda, Pere Ródenas, Néstor Mont, Emili 
Vera, Paco Lucas, Merxe Martínez i Ahmed 
Touzani. A aquests, i ja en la segona part 
del concert, es sumarà la Unió Musical 
d’Alcoi, dirigits pel seu mestre Gaspar 
Nadal Maronda, creant una meravellosa 
fusió entre rondalla, veu i banda de 
música.

Según el musicólogo Josep Vicent Frechina, 
el nuevo trabajo de Pep Gimeno ‘Botifarra’ 
representa una “obligada referencia en la 
última re-popularización del cancionero 
tradicional valenciano”, un trayecto musical 
que hace camino por el País Valencià y 
cada villancico hace parada en un pueblo 
diferente, como por ejemplo Villalonga, 
Genovès, Algemesí, Bocairent o Moixent. 

El estilo arraigado y la autenticidad del 
artista trae consigo un buen grupo de 
músicos: Xus Belda, Pere Ródenas, Néstor 
Mont, Emili Vera, Paco Lucas, Merxe 
Martínez y Ahmed Touzani. A estos, y ya en 
la segunda parte del concierto, se sumará 
la Unió Musical d’Alcoi, dirigidos por su 
maestro Gaspar Nadal Maronda, creando 
una maravillosa fusión entre rondalla, voz y 
banda de música.
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