


Teatre TeatreMúsica MúsicaDansa DansaActe social Acte socialGÈNERE: GÈNERE:

GENER 2016 FEBRER 2016
Diumenge 3 de gener, 19 hores

CONCERT D’ANY NOU: LEMBERG 
PHILARMONIC ORCHESTRA
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 6 de febrer, 19 hores

L’ALQUERIA BLANCA
ON COLLONS ESTÀ SENTO?

Falcó i Pedreguer, Olympia Metropilitana i El Punt de la I

Dissabte 9 de gener, 20 hores

LO QUE VIO
EL MAYORDOMO
Tomás Gayo Producciones

Diumenge 7 de febrer, 19 hores

NOMÉS SÓN DONES
Amb Sol Picó, Míriam Iscla i Maika Makovski

Dissabte 16 de gener, 19 hores

AMOR-DISCOS
Musical a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer

Divendres 12 de febrer, 21 hores

ASPENCAT
Cap a la Mediterrània, en acústic

Divendres 22 de gener, 20.30 hores

DA CAPO
Vol-Ras

Dissabte 20 de febrer, 20 hores

MARIA DEL MAR BONET
Festival Barnasants

Presentant ‘Alenar’

Divendres 29 de gener, 20.30 hores

LA GATA
CulturArts Teatre i Dansa

Diumenge 21 de febrer, 19 hores

DE LA VELLA AL CANT
Concert especial de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

Dissabte 30 de gener, 19 hores

LA TABERNERA DEL PUERTO
Sarsuela
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 27 de febrer, 19 hores

ALMAS
Cía de danza española Aída Gómez

Associació d’Amics de la Música d’Alcoi
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

CONCERT D’ANY NOU:
LEMBERG PHILARMONIC ORCHESTRA
Durada: 120 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Yuriy Holota
Intèrprets: Tetyana Zhuravel (soprano), Tania Bou (soprano) i el Ballet d’Inma Cortés 
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Considerada una de les orquestres més 
versàtils d’Ukrania, la Filharmònica de 
Lemberg captiva al públic per la seua 
qualitat artística i pel seu repertori 
marcadament ampli. 

Els seus concerts sempre constitueixen 
un esdeveniment musical, sent igualment 
una plataforma per a la promoció de joves 
músics professionals de gran talent. El seu 
director Yuriy Holota, ha dirigit concerts 
en sales com el Tchaikovsky Concert Hall 
de Moscou, Royal Albert Hall de Londres, 
Opera National de Kíev... amb les més 
prestigioses orquestres russes i angleses.

Considerada una de las orquestas más 
versátiles de Ukrania, la Filarmónica de 
Lemberg cautiva al público por su calidad 
artística y por su repertorio marcadamente 
amplio. 

Sus conciertos siempre constituyen un 
acontecimiento musical, siendo igualmente 
una plataforma para la promoción de jóvenes 
músicos profesionales de gran talento. Su 
director Yuriy Holota, ha dirigido conciertos 
en salas como el Tchaikovsky Concert Hall de 
Moscú, Royal Albert Hall de Londres, Opera 
National de Kiev... con las más prestigiosas 
orquestas rusas e inglesas.

* Preu de les entrades: 25, 35 i 40 euros (públic general). 
A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Diumenge

GENER

19.00 h
03

Teatre MúsicaDansa Acte socialGÈNERE:

MARÇ 2016
Divendres 4 de març, 22 hores

ALBERT PLA
Presentant ‘Guerra’ amb Fermin Muguruza i 
Raül Fernández ’Refree’

Diumenge 6 de març, 11.45 hores

SOCIETAT UNIÓ MUSICAL
D’ALCOI
Concert de Festes 2016

Dijous 10 de març, 20 hores

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE
LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Dissabte 12 de març, 19 hores

GALA LÍRICA CORS
FAMOSOS D’ÒPERA
Agrupació Lírica El Trabajo

Diumenge 13 de març, 11.45 hores

SOCIETAT MUSICAL NOVA
D’ALCOI
Concert de Festes 2016

Diumenge 20 de març, 11.45 hores

CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA
D’ALCOI
Concert de Festes 2016
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Tomás Gayo Producciones

LO QUE VIO EL MAYORDOMO
Durada: 100 minuts
Gènere: Comèdia teatral
Idioma: Castellà
Autor: Joe Orto
Direcció: Joe O’Curneen
Intèrprets: Pep Munné, Lola Marceli, Luis Fernando Alvés, Carolina Lapausa, Mundo 
Prieto i Raúl Mérida
Producció: Tomás Gayo Producciones

Primera hora del matí, en el seu despatx 
d’una clínica mental el doctor Prentice 
realitza una entrevista de treball a 
Geraldine, jove candidata a secretària. 

De seguida veiem que el prestigiós 
psiquiatre s’interessa per una mica 
més que per les capacitats laborals 
de l’encantadora xica a la qual pretén 
sotmetre a unes extravagants proves 
físiques. Quan ja ha iniciat l’absurd test 
entra sobtadament en la consulta la 
senyora Prentice que ve de passar un 
cap de setmana amb un col·lectiu de 
lesbianes.

Primera hora de la mañana, en su despacho 
de una clínica mental el doctor Prentice 
realiza una entrevista de trabajo a Geraldine, 
joven candidata a secretaria. 

En seguida vemos que el prestigioso 
psiquiatra se interesa por algo más que por 
las capacidades laborales de la encantadora 
muchacha a la que pretende someter a unas 
extravagantes pruebas físicas. Cuando 
ya ha iniciado el disparatado test entra 
súbitamente en la consulta la señora Prentice 
que viene de pasar un fin de semana con un 
colectivo de lesbianas.

* Preu de les entrades: 15 i 16 euros (públic general), 15 euros (socis del Club de l’Espectador).  
A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Dissabte

GENER

20.00 h
09
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Vol-Ras

DA CAPO
Durada: 85 minuts
Gènere: Comèdia gestual
Idioma: Català
Direcció: Vol-Ras
Música: Pau de Nut
Intèrprets: Joan Segalés i Joan Faneca
Producció: Vol-Ras

Dos tècnics d’escena viuen a la seua 
manera un concert. La seua preparació, els 
imprevists, les inquietuds, les il·lusions, 
els conflictes de relació, la rebel·lió dels 
objectes… 

Un recorregut amb imaginació per un 
món sonor, des del silenci a la música, 
sense paraules i amb grans dosis d’humor. 
Continuarà demà l’espectacle? Pot ser que 
alguna cosa inesperada ho pose en perill 
i que els nostres protagonistes hagen 
d’enginyar una solució. Pot ser que hagen 
de començar “da capo”.

Dos técnicos de escena viven a su manera un 
concierto. Su preparación, los imprevistos, 
las inquietudes, las ilusiones, los conflictos 
de relación, la rebelión de los objetos… 

Un recorrido con imaginación por un mundo 
sonoro, desde el silencio a la música, sin 
palabras y con grandes dosis de humor. 
¿Continuará mañana el espectáculo? Puede 
que algo inesperado lo ponga en peligro 
y que nuestros protagonistas tengan que 
ingeniar una solución. Puede que tengan que 
empezar “da capo”.

* Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general), 12 euros (socis del Club de l’Espectador).  
A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Divendres

GENER

20.30 h
22
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CulturArts Teatre i Dansa

LA GATA,
de Tennessee Williams
Durada: 75 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Català
Autor: Tenesse Williams
Direcció: Sergio Caballero sobre la versió de Juli Disla
Intèrprets: Cristina Fernández, Sergio Caballero i Juli Cantó
Producció: CulturArts Teatre i Dansa

‘La gata sobre la teulada de zinc calenta’ 
és una de les obres mestres de Tennessee 
Williams que expressa la seua visió 
dels foscos i primitius elements que 
aguaiten sota la superficial civilització 
d’una família presa del passat i dels seus 
secrets. Avui, en versió de Juli Disla en 
“La Gata” dirigida per Sergio Caballero, 
es mostra d’una manera més essencial 
a una família que es desintegra, a través 
d’una profunda anàlisi sobre les relacions 
humanes, potenciant el seu somriure 
irònic i la crueltat dels seus personatges 
protagonistes. El sexe, la passió, l’amor, 
la mort, les relacions patern filials, la 
mentida, la hipocresia, el silenci... seran 
algunes de les veles del pastís d’aquest 
espacial aniversari. Mentrestant, la gata, 
roman a l’espera en la teulada.

‘La gata sobre el tejado de zinc caliente’ es 
una de las obras maestras de Tennessee 
Williams que expresa su visión de los 
oscuros y primitivos elementos que acechan 
bajo la superficial civilización de una familia 
presa del pasado y de sus secretos. Hoy, en 
versión de Juli Disla en “La Gata” dirigida 
por Sergio Caballero, se muestra de una 
manera más esencial a una familia que se 
desintegra, a través de un profundo análisis 
sobre las relaciones humanas, potenciando 
su sonrisa irónica y la crueldad de sus 
personajes protagonistas. El sexo, la pasión, 
el amor, la muerte, las relaciones paterno 
filiales, la mentira, la hipocresía, el silencio... 
serán algunas de las velas del pastel de este 
espacial aniversario. Mientras tanto, la gata, 
permanece a la espera en el tejado.

* 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 www.instanticket.es

Divendres

GENER

20.30 h
29
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

LA TABERNERA DEL PUERTO
Durada: 140 minuts 
Gènere: Sarsuela
Autor: Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw
Direcció: Javier Agulló
Intèrprets: Tina Gorina (soprano), Luca Espinosa (soprano), Amelia Font (actriu/soprano), 
Luis Cansino (baríton), Javier Agulló (tenor), Juan Carlos Barona (actor/tenor), Josean 
García (actor/baríton), Juan Ibernón (actor/tenor), Coral Discantus de Murcia (sota la 
direcció d’Ángel Carrillo) i la St. George Symphony Orchestra Project (sota la direcció de 
Francesc Estévez).
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

La crítica, una vegada produïda l’estrena, 
va realitzar el seu treball. Un cronista, 
que signa “Lara” va escriure en ‘El Diluvio’ 
de Barcelona: “Una partitura que no té 
desaprofitament, altament agradable, que 
s’escolta amb atenció i penetra, adequada 
i sempre, l’ambient de l’obra. Tota ella 
perfectament instrumentada, veient-se 
sempre el segell característic d’un gran 
mestre com ho és Pablo Sorozábal”. ‘La 
tabernera del puerto’, després de vuitanta 
anys, segueix tan fresca i viva com el 
primer dia, sent una de les preferides del 
públic espanyol i llatinoamericà.

La crítica, una vez producido el estreno, 
realizó su trabajo. Un cronista, que firma 
“Lara” escribió en ‘El Diluvio’, de Barcelona: 
“Una partitura que no tiene desperdicio, 
altamente agradable, que se escucha con 
atención y penetra, adecuada y siempre, el 
ambiente de la obra. Toda ella perfectamente 
instrumentada, viéndose siempre el sello 
característico de un gran maestro como 
lo és Pablo Sorozábal”. ‘La tabernera del 
puerto’, después de ochenta años, sigue tan 
fresca y viva como el primer día, siendo 
una de las preferidas del público español y 
latinoamericano.

* Preu de les entrades: 25, 30 i 37’5 euros (públic general).  
A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Dissabte

GENER

19.00 h
30
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On collons està Sento?

L’ALQUERIA BLANCA
Durada: 85 minuts 
Gènere: Teatre d’humor
Idioma: Valencià 
Direcció: Jaime Pujol i Diego Braguinsky
Intèrprets: Ferran Gadea, Lola Moltó, Carme Juan, Berna Llobell i Elisa Lledó
Producció: Falcó i Pedreguer, Olympia Metropilitana i El Punt de la I

Una cita ineludible per a tots els que 
volguérem i seguim volent la sèrie 
referència a la nostra vida. Torna 
L’Alqueria Blanca. La sèrie referencia a 
la nostra terra va deixar les pantalles 
televisives però ara torna per a 
representar-se als teatres valencians. 

Tio Pep, Dora, Empar, Blanca i Tonet, 
cinc dels seus personatges més volguts, 
encarnen una trama delirant, plena de 
sentiment, misteri i sorpreses.

Una cita ineludible para todos los que 
quisimos y seguimos queriendo la serie que 
ha marcado nuestra vida. Vuelve L’Alqueria 
Blanca. La serie referencia en nuestra tierra 
dejó las pantallas televisivas pero ahora 
vuelve para representarse en los teatros 
valencianos. 

Tio Pep, Dora, Empar, Blanca y Tonet, cinco 
de sus personajes más queridos, encarnan 
una trama delirante, llena de sentimiento, 
misterio y sorpresas.

* 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 www.instanticket.es

Dissabte

FEBRER

19.00 h
06
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Amb Sol Picó, Míriam Iscla i Maika Makovski

NOMÉS SÓN DONES
Durada: 80 minuts 
Gènere: Espectacle multidisciplinari de música, dansa i text teatral
Idioma: Català 
Direcció: Carme Portaceli
Intèrprets: Sol Picó, Míriam Iscla i Maika Makovski
Producció: FEI (Factoria Escènica Internacional)

‘Només són dones’, és una obra que parla 
de les dones durant la Guerra Civil. Cinc 
dones que viuen la terrible guerra feixista 
i les seves seqüeles. Realitat i fantasia 
juntes tot fent ficció d’algunes històries 
que van succeir a la vida real. 

Aquest és un espectacle multidisciplinari 
on intervenen la dansa, la música i la 
interpretació. L’espectacle planteja una 
sola veu de la mà de tres dones de tres 
disciplines diferents. Els personatges 
estan interpretats per una mateixa 
actriu, Míriam Iscla, que interactua amb 
la ballarina Sol Picó, representació de 
totes les dones del món i amb la cantant 
i compositora Maika Makovski, la veu de 
l’inconscient, del que mira des de fora.

‘Només són dones’, es una obra que habla 
de las mujeres durante la Guerra Civil. Cinco 
mujeres que viven la terrible guerra fascista 
y sus secuelas. Realidad y fantasía juntas 
haciendo ficción de algunas historias que 
sucedieron en la vida real. 

Este es un espectáculo multidisciplinario 
donde intervienen la danza, la música y la 
interpretación. El espectáculo plantea una 
sola voz de la mano de tres mujeres de tres 
disciplinas diferentes. Los personajes están 
interpretados por una misma actriz, Míriam 
Iscla, que interactúa con la bailarina Sol 
Picó, representación de todas las mujeres 
del mundo y con la cantante y compositora 
Maika Makovski, la voz del inconsciente, del 
que mira desde fuera.

* Preu de les entrades: venda anticipada fins al 7 de gener, 10 i 12 euros (públic general),  
10 euros (socis del Club de l’Espectador). Després del 7 de gener, 15 i 18 euros (públic general), 
15 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Diumenge

FEBRER

19.00 h
07
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Cap a la Mediterrània, en acústic

ASPENCAT
Durada: 100 minuts 
Gènere: Música
Intèrprets: Kiko Tur, Héctor Peropadre, Júlia Ferriol, Ivan Gosp,  
Laura González, Irene López, Jaume Tur i Marc Torner

Després de publicar el seu quart disc 
d’estudi, ‘Tot és ara’ (2015) de la mà del 
segell barceloní Halley Records, el grup no 
ha parat de tocar per tot arreu. El nou disc 
procura explicar tot allò que els empeny a 
escriure cançons, un crit de ràbia des de la 
consciència perquè, amb la música, es pot 
contribuir a canviar les coses. Ara, però, 
presenten un nou directe on els greus i 
els sintetitzadors habituals han cedit el 
pas a violins i cellos i on la força habitual 
d’Aspencat serà substituïda per la calidesa 
d’harmonies i arranjaments sense perdre 
la referència del llaüt com a so marca de la 
casa. Per aquesta nova aventura, Aspencat 
compta amb nou format de banda que 
inclourà dos violins, un violoncel, guitarra, 
llaüt, acordió, bateria i veus. Una nova 
proposta per gaudir d’un dels grups 
inquiets del País Valencià.

Tras publicar su cuarto disco de estudio, ‘Tot 
és ara’ (2015) de la mano del sello barcelonés 
Halley Recuerdos, el grupo no ha parado 
de tocar por todas partes. El nuevo disco 
procura explicar todo aquello que los empuja 
a escribir canciones, un grito de rabia desde 
la conciencia porque, con la música, se 
puede contribuir a cambiar las cosas. Ahora 
presentan un nuevo directo donde los graves 
y los sintetizadores habituales han cedido 
el paso a violines y cellos y donde la fuerza 
habitual de Aspencat será sustituida por la 
calidez de armonías y arreglos sin perder la 
referencia del laúd como sonido marca de la 
casa. Para esta nueva aventura, Aspencat 
cuenta con nuevo formato de banda que 
incluirá dos violines, un violonchelo, guitarra, 
laúd, acordeón, batería y voces. Una nueva 
propuesta para disfrutar de uno de los 
grupos inquietos del País Valencià.

* Preu de les entrades: venda anticipada fins al 12 de gener, 6 i 8 euros (públic general),
6 euros (socis del Club de l’Espectador). Després del 12 de gener, 9 i 12 euros (públic general), 
9 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Divendres

FEBRER

21.00 h
12



2121

En concert presentant ‘Alenar’
Festival de Cançó d’Autor Barnasants

MARIA DEL MAR BONET
Durada: 90 minuts
Gènere: Cançó d’autor
Intèrprets: Maria del Mar Bonet (veu, guitarra i ‘cuatro’) Dani Espasa (piano, 
acordió i cors), Vicens Solsona (guitarres), Tobal Rentero (arxillaüt i bandúrria), 
Jordi Gaspar (contrabaix), Antonio Sánchez (percussions), Dani Espasa (piano, acordió i 
cors) i Marc Vidal (bateria i percussions)
Producció: Yanni Munujos per Comunicamanagers

* Preu de les entrades: venda anticipada fins al 20 de gener, 15 i 18 euros (públic general), 
15 euros (socis del Club de l’Espectador). Després del 20 de gener, 20 i 24 euros (públic general), 
20 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Dissabte

FEBRER

20.00 h
20

Ningú com ella als Països Catalans 
defensa tan bé l’instint per entrecreuar 
cultures o la universalitat de la cançó. 
Maria del Mar Bonet interpreta en aquesta 
ocasió i de principi a fi un dels seus 
discos més emblemàtics: Alenar, publicat 
originalment l’any 1977 i amb cançons 
com ‘Es fa llarg esperar’, ‘Les Illes’ i ‘Aquest 
temps de calabruix’. Una producció que 
s’estrenà amb èxit rotund l’abril de 2015 al 
Festival Blues & Ritmes de Badalona i que 
es completa amb cançons dels discos que 
la cantant mallorquina va publicar just 
abans d’Alenar, algunes de les quals fa 
dècades que no canta com ‘No trobaràs la 
mar’, ‘Aigo’ i ‘Dona’m sa mà’.

Nadie cómo ella en els Països Catalans 
defiende tan bien el instinto para entrecruzar 
culturas o la universalidad de la canción. 
Maria del Mar Bonet interpreta en esta 
ocasión y de principio a fin uno de sus 
discos más emblemáticos: Alenar, publicado 
originalmente en 1977 y con canciones como 
‘Es fa llarg esperar’, ‘Les Illes’’ y ‘Aquest 
temps de calabruix’. Una producción que se 
estrenó con éxito rotundo en abril de 2015 
en el Festival Blues & Ritmes de Badalona y 
que se completa con canciones de los discos 
que la cantante mallorquina publicó justo 
antes de Alenar, algunas de las cuales hace 
décadas que no canta como ‘No trobaràs la 
mar’, ‘Aigo’ y ‘Dona’m sa mà’.
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Compañía de danza española Aída Gómez

ALMAS
Durada: 80 minuts
Gènere: Dansa espanyola
Direcció: Aída Gómez, ex directora del Ballet Nacional d’Espanya
Intèrprets: Christian Lozano, Yolanda Murillo, María Martín, Nuria Tena, Xavi Benaque, 
Víctor Martín, Juan Berlanga, Carlos Romero i Lucía Martinez
Producció: Compañía de danza española Aída Gómez / Associació d’Amics de la  
Música d’Alcoi

Formada en Dansa Clàssica i Clàssic 
Espanyol, la ballarina i coreògrafa Aída 
Gómez es presenta com una de les 
artistes més destacades i de més projecció 
internacional en la dansa espanyola actual. 

El seu pas pel Ballet Nacional d’Espanya 
(del que va ser directora entre 1998 
i 2001), figura com a decisiu en una 
trajectòria de memorables actuacions. 
En ell va ingressar de la mà d’Antonio 
el Bailarín en 1982, i en ell va encarnar, 
quasi des d’un principi, els papers 
principals de principals obres. Don 
Juan, Carmen i Bodas de Sangre, on va 
brillar especialment al costat d’Antonio 
Gades, són alguns dels molts exemples 
interpretatius d’aquesta ballarina.

Formada en Danza Clásica y Clásico 
Español, la bailarina y coreógrafa Aída 
Gómez se presenta como una de las artistas 
más destacadas y de más proyección 
internacional en la danza española actual. 

Su paso por el Ballet Nacional de España 
(del que fue directora entre 1998 y 2001), 
figura como decisivo en una trayectoria de 
memorables actuaciones. En él ingresó de 
la mano de Antonio el Bailarín en 1982, y 
en él encarnó, casi desde un principio, los 
papeles principales de principales obras. 
Don Juan, Carmen y Bodas de Sangre, 
donde brilló especialmente junto a Antonio 
Gades, son algunos de los muchos ejemplos 
interpretativos de esta bailarina. 

* Preu de les entrades: 20 i 30 euros (públic general).  
A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Dissabte

FEBRER

19.00 h
27

Concert especial de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

DE LA VELLA AL CANT
Direcció: Àngel Lluís Ferrando 
Gènere: Música de banda
Intèrprets: Tania Bou (soprano) i Javier Pérez (baríton)
Producció: Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

La Corporació Musical Primitiva d’Alcoi 
ens presenta el seu Concert especial per 
a aquest 2016 sota el títol: De la Vella 
al cant. Un concert d’àries d’òpera i 
romanços de sarsuela interpretats per la 
soprano alcoiana Tania Bou i el baríton 
Javier Pérez. Tots dos intèrprets estaran 
acompanyats pels músics de la Corporació 
Musical Primitiva d’Alcoi sota la direcció 
del seu titular Àngel Lluís Ferrando.

La Corporació Musical Primitiva d’Alcoi 
nos presenta su Concierto especial para 
este 2016 bajo el título: De la Vella al cant. 
Un concierto de arias de ópera y romances 
de zarzuela interpretados por la soprano 
alcoyana Tania Bou y el barítono Javier Pérez. 
Los dos intérpretes estarán acompañados 
por los músicos de la Corporació Musical 
Primitiva d’Alcoi bajo la dirección de su 
titular Àngel Lluís Ferrando.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general), 6 euros (amb el descompte del Club de 
l’Espectador). A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Diumenge

FEBRER

19.00 h
21
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Albert Pla amb Fermin Muguruza i Raül Fernández ‘Refree’

GUERRA
Durada: 80 minuts
Gènere: Música
Idea original: Albert Pla
Direcció: Pepe Miravete
Intèrprets: Albert Pla, Fermin Muguruza i Raül Fernández ‘Refree’
Producció: Grec 2015 Festival de Barcelona

Una reflexió sobre la guerra i la forma en 
què ens l’expliquen que utilitza la música, 
el teatre, les projeccions i els efectes 
multimèdia per a crear un musical, tan 
provocador com irònic. 

Un soldat, una ciutat i un músic en 
directe. Són els tres protagonistes d’aquest 
muntatge, en el qual ens conviden a 
pensar si no ens dediquem a contemplar 
les atrocitats de la guerra com si fóra 
solament un espectacle que veiem des del 
sofà de casa i a preguntar-nos si és cert 
que, com ens volen fer creure, les guerres 
són inevitables, necessàries i fins i tot 
heroiques.

Una reflexión sobre la guerra y la forma en 
que nos la cuentan que utiliza la música, 
el teatro, las proyecciones y los efectos 
multimedia para crear un musical, tan 
provocador como irónico. 

Un soldado, una ciudad y un músico en 
directo. Son los tres protagonistas de este 
montaje, en el que nos invitan a pensar 
si no nos dedicamos a contemplar las 
atrocidades de la guerra como si fuera solo 
un espectáculo que vemos desde el sofá de 
casa y a preguntarnos si es cierto que, como 
nos quieren hacer creer, las guerras son 
inevitables, necesarias e incluso heroicas.

* Preu de les entrades: venda anticipada fins al 4 de febrer, 15 i 18 euros (públic general),
15 euros (socis del Club de l’Espectador). Després del 4 de febrer, 20 i 24 euros (públic general), 
20 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Divendres

MARÇ

22.00 h
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* Preus de les entrades: 7 euros.

SOCIETAT UNIÓ 
MUSICAL D’ALCOI
Sota la direcció de Gaspar Nadal Maronda

SOCIETAT MUSICAL 
NOVA D’ALCOI
Sota la direcció de Joan Doménech Calaforra

CORPORACIÓ MUSICAL 
PRIMITIVA D’ALCOI
Sota la direcció d’Àngel Lluís Ferrando

Diumenge

Diumenge

Diumenge

MARÇ

MARÇ

MARÇ

11.45 h

11.45 h

11.45 h

06

13

20
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En concert

JUAN PERRO
Gènere: Música
Intèrprets: Santiago Auserón (veu i guitarra), Joan Vinyals (guitarra,  
harmònica i cors), Gabriel Amargant (saxo i clarinet) i Moisés Porro (percussions)
Producció: La Huella Artística

La reeixida experiència del duo acústic 
Auserón-Vinyals –”el dimoni de Gràcia”– 
durant els últims tres anys, dins i fora 
d’Espanya, fa lloc a la sonoritat del 
brillant saxofonista i clarinetista Gabriel 
Amargant, al que Santiago crida “l’ocell 
del Maresme” i al percussionista Moisés 
Porro. Es tracta d’un format ple de 
matisos, en el qual els quatre músics es 
mouen instintivament entre textures 
elaborades i idees improvisades, donant 
lloc a situacions de gran intensitat poètica. 
Les cançons d’estrena fan front –segons 
és costum del taller viatger de Juan Perro– 
amb allò més selecte del repertori. Una 
vetlada d’energia fresca i creació musical.

La exitosa experiencia del dúo acústico 
Auserón-Vinyals –”el dimoni de Gracia”– 
durante los últimos tres años, dentro y 
fuera de España, hace sitio a la sonoridad 
del brillante saxofonista y clarinetista 
Gabriel Amargant, al que Santiago llama 
“el pájaro del Maresme” y al percusionista 
Moisés Porro. Se trata de un formato lleno 
de matices, en el que los cuatro músicos 
se mueven instintivamente entre texturas 
elaboradas e ideas improvisadas, dando 
lugar a situaciones de gran intensidad 
poética. Las canciones de estreno se carean 
–según es costumbre del taller viajero de 
Juan Perro– con la hechura de lo más selecto 
del repertorio. Una velada de energía fresca y 
creación musical.

* Preu de les entrades: venda anticipada fins al 5 d’abril, 12 i 15 euros (públic general), 
12 euros (socis del Club de l’Espectador). Després del 5 d’abril, 16 i 20 euros (públic general), 
16 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda a taquilla i a www.instanticket.es

Dijous

MAIG

20.30 h
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AVANÇ MOSTRA DE TEATRE 2016 AVANÇ MOSTRA DE TEATRE 2016

DIMECRES 1 DE JUNY DIJOUS 2 DE JUNY
‘Un text d’Arthur Miller interpretat 

per Eduard Fernández’
‘Un text de Peter Weiss interpretat per Jerónimo Arenal, 

Manuel Asensio, Silvia Garzón i Carmen Gallardo’

PANORAMA 
DES DEL PONT
amb Eduard Fernández 

Fo
cu

s

de Arthur Miller
direcció Georges Lavaudant
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