


ABRIL

Divendres 1 d’abril, 20:15 hores

PRESENTACIÓ DE LA 
REVISTA DE FESTES 2016
Associació de Sant Jordi d’Alcoi

Dissabte 2 d’abril, 19 hores

HIROSHI FUJII, recital de guitarra
A benefici d’AFA Alcoi i Comarca

Diumenge 3 d’abril, 19 hores

NOVENA SIMFONIA ‘CORAL’ 
DE BEETHOVEN
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dimecres 6 i dijous 7 d’abril

SAKAPATÚ, concerts escolars
Fundació Obra Social La Caixa

Dissabte 9 d’abril, 19 hores

HANSEL I GRETEL I LA 
CASETA DE XOCOLATA
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 15, 20:30 hores i dissabte 16 

d’abril, 18 i 20:30 hores

TU A CANÀRIES I JO A 
FESTES, sainet fester
Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi

Divendres 29 d’abril, 19:30 hores

II GALA DEL DIA DE LA DANSA
Conservatoris de dansa d’Alcoi, Alacant, 

Novelda, Benidorm i Sant Vicent del Raspeig

MAIG

Dijous 5 de maig, 20:30 hores

JUAN PERRO
Amb Juan Vinyals, Gabriel Amargant i 

David Pastor

Dissabte 7 de maig, 19 hores

ORQUESTRA DE VALÈNCIA, 
amb Mª José Montiel i Jordi Bernàcer
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dijous 12 de maig, 20:30 hores

RAIMON, en concert
Gira ‘Raimon a casa’

Divendres 20 i dissabte 21 de maig, 19 hores

LA PARRANDA
Agrupació Lírica ‘El Trabajo’ d’Alcoi

Teatre Tots els públicsTP

Música

Dansa

Acte social

GÈNERE: RECOMANACIONS
D’EDAT:

Joves i adultsJiA

AdultsA

EscolarEsc



JUNY
Dijous 16 i divendres 17 de juny

CENTRES DE DANSA BALLET 
INMA CORTÉS
Gala de Fi de Curs

Diumenge 19 de juny, 19 hores

DIA DE LA MÚSICA
Orquestra Simfònica Alcoiana

Dimecres 22 i dijous 23 de juny

CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE DANSA
Gala de Fi de Curs

Dissabte 25 de juny

CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA
Gala de Fi de Curs

Diumenge 26 de juny

BALLET VIRGÍNIA BOLUFER
Gala de Fi de Curs

Dimarts 28 de juny

MASTERS BALLET
Gala de Fi de Curs

Dimecres 29 de juny

BALLET ANA BOTELLA
Gala de Fi de Curs

Dijous 30 de juny

CENTRE DE DANSA B&B
Gala de Fi de Curs

Dissabte 28 de maig, 19 hores

PINOXXIO
Ananda Dansa

Diumenge 29 de maig, 

11, 12 i 13 hores

BITELS PER A BEBÉS
La Petita Malumaluga

Dimarts 31 de maig, 20 hores

CLANDESTINO
OtraDanza

Dimecres 1 de juny, 21 hores

MEDEA
Thomas Noone Dance

Dijous 2 de juny, 22 hores

MARAT-SADE, 
de Peter Weiss

Atalaya Producciones

Divendres 3 de juny, 22 hores

SER-HO O NO
Teatre Lliure i Taller 75



44

Concert de guitarra a benefici d’AFA Alcoi i Comarca

HIROSHI FUJII
Gènere: Recital de guitarra
Producció: Hiroshi Fujii i l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer 
d’Alcoi i Comarca

El japonés més alcoià del món, Hiroshi 
Fujii, ofereix un especial concert de 
guitarra emmarcat dins dels actes que ha 
vingut organitzant per celebrar la seua 
designació com a Director de l’Himne de 
les Festes de Sant Jordi 2016. 

A més, en aquesta ocasió Hiroshi Fujii 
comptarà amb col·laboracions de luxe 
com seran les dels usuaris del Centre de 
Dia gestionat per l’Associació de Familiars 
i Amics de Malalts d’Alzheimer d’Alcoi i 
Comarca. A més, adquirint una entrada 
per a aquest concert els assistents rebran 
un especial obsequi: el disc ‘Reconquista’ 
d’Hiroshi Fujii.

El japonés más alcoyano del mundo, Hiroshi 
Fujii, ofrece un especial concierto de guitarra 
enmarcado dentro de los actos que ha venido 
organizando para celebrar su designación 
como Director del Himne de les Festes de 
Sant Jordi 2016. 

Además, en esta ocasión Hiroshi Fujii 
contará con colaboraciones de lujo como 
serán las de los usuarios del Centro de Día 
gestionado por la Asociación de Familiares y 
Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoi y 
Comarca. Además, adquiriendo una entrada 
para este concierto los asistentes recibirán 
un especial obsequio: el disco ‘Reconquista’ 
de Hiroshi Fujii.

* Preu de les entrades: 8 euros (inclou el cd ‘Reconquista’ d’Hiroshi Fujii). 
A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es.

Dissabte

ABRIL

19:00 h
02

TP
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

NOVENA SIMFONIA 
‘CORAL’ DE BEETHOVEN
Durada: 85 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Josep Lluís Valldecabres, director del cor, i Francesc Estévez, director musical
Intèrprets: Orfeó Valencià Navarro Reverter i la St. George Symphony Orchestra Project. 
Amb Luca Espinosa (soprano), Alicia Berri (mezzo), Javier Franco (baríton) i Nester 
Martorell (tenor) 
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

L’estudi de la Teologia pot portar a 
prendre’s de debò aquest silenci que 
apareix com a soroll de fons davant les 
preguntes més serioses de l’home. En 
aquest doble clima religiós i pagà, camina 
la Novena Simfonia de Beehtoven, per a 
esclatar al final amb l’Oda de Schiller, (Oda 
a l’Alegria), on la naturalesa invoca a un 
Pare creador. 

La Novena Simfonia es va compondre 
en 1824, i des de llavors ha sigut l’obra 
musical amb major èxit polític a Occident, 
fins al punt que la seua ‘Oda a l’Alegria’ va 
ser designada himne oficial d’Europa.

El estudio de la Teología puede llevar a 
tomarse en serio ese silencio que aparece 
como ruido de fondo ante las preguntas 
más serias del hombre. En ese doble clima 
religioso y pagano, anda la Novena Sinfonía 
de Beehtoven, para estallar al final con la 
Oda de Schiller, (Oda a la Alegría), donde la 
naturaleza invoca a un Padre creador. 

La Novena Sinfonía se compuso en 1824, 
y desde entonces ha sido la obra musical 
con mayor éxito político en Occidente, hasta 
el punto de que su ‘Oda a la Alegría’ fue 
designada himno oficial de Europa. 

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

Diumenge

ABRIL

19:00 h
03

TP
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Fundació Obra Social La Caixa

SAKAPATÚ
Gènere: Música andina
Intèrprets: Gaddafi Nuñez (calaix peruà, bombo leguero, capseta, maixella i veu), Erkki 
Nylund (txarango, baix, guitarra, flautes andines i veu), Diego Abarca (guitarra, tiple, 
flautes andines i veu) i Pablo Giménez (flauta travesera, flautes andines, percussió i veu)
Producció: Fundació Obra Social La Caixa

El grup Sakapatú ens proposa un viatge 
que va començar fa més de 500 anys amb 
sons de l’Imperi inca i va continuar amb 
la música del Renaixement que van dur 
fins a aquelles terres els conqueridors 
espanyols. 

Veurem com aquestes dues maneres 
d’entendre la música es van fusionar en 
el folklore andí i descobrirem també la 
petjada africana que els esclaus que van 
arribar a les costes del Perú van aportar 
a la cultura musical de la zona. I tot 
això amb l’energia i la il·lusió d’aquests 
set joves músics, que ens faran gaudir i 
participar d’un espectacle ple de sorpreses 
i emocions.

El grupo Sakapatú nos propone un viaje que 
empezó hace más de 500 años con sonidos 
del Imperio inca y continuó con la música del 
Renacimiento que llevaron hasta aquellas 
tierras los conquistadores españoles. 

Veremos como estas dos maneras de 
entender la música se fusionaron en el 
folclore andino y descubriremos también la 
huella africana que los esclavos que llegaron 
a las costas del Perú aportaron a la cultura 
musical de la zona. Y todo esto con la energía 
y la ilusión de estos siete jóvenes músicos, 
que nos harán disfrutar y participar de un 
espectáculo lleno de sorpresas y emociones.

* SESSIONS ESCOLARS CONCERTADES

Dimecres

i Dijous

ABRIL

6-7

Esc
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

HANSEL I GRETEL
Durada: 60 minuts
Gènere: Òpera infantil
Producció: Öpera Divertimento

Els germans Hansel i Gretel es perden en 
el bosc mentre arrepleguen maduixes. 
Els seus pares ixen en la seua recerca, 
temorosos que els xiquets caiguen en les 
mans d’una malvada bruixa que habita en 
el bosc. En efecte, els germans han arribat 
fins a una casa feta de dolços i xocolata; 
en ella viu la malvada bruixa, que captura 
als xiquets, amb l’evident intenció que 
siguen l’ingredient principal d’un exquisit 
pastís. 

Es tracta de l’adaptació de l’òpera en 
tres actes Hansel i Gretel de Engelbert 
Hunperdinck sobre llibret d’A. Wette, 
germà del compositor i basada en el conte 
dels germans Grimm.

Los hermanos Hansel y Gretel se pierden 
en el bosque mientras recogen fresas. Sus 
padres salen en su busca, temerosos de 
que los niños caigan en las garras de una 
malvada bruja que habita en el bosque. En 
efecto, los hermanos han llegado hasta una 
casa hecha de dulces y chocolate; en ella vive 
la malvada bruja, que captura a los niños, 
con la evidente intención de que sean el 
ingrediente principal de un exquisito pastel. 

Se trata de la adaptación de la ópera en 
tres actos Hansel y Gretel de Engelbert 
Hunperdinck sobre libreto de A. Wette, 
hermano del compositor y basada en el 
cuento de los hermanos Grimm. 

* Preu de les entrades: 15 euros (públic general) i 5 euros (menors de 14 anys). 
A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es.

Dissabte

ABRIL

19:00 h
09

TP
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Amb Juan Vinyals, Gabriel Amargant i David Pastor

JUAN PERRO
Gènere: Música rock, fusió, jazz
Intèrprets: Santiago Auserón (veu i guitarra), Juan Vinyals (guitarra, 
harmònica i cors), Gabriel Amargant (saxo i clarinet) i David Pastor (trompeta)
Producció: La Huella Sonora

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 trompetista David 
Pastor. 

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 trompetista David Pastor. 

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 
(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 en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

Dijous

MAIG

20:30 h
05

JiA
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Homenatge a Teresa Berganza

ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Durada: 100 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Jordi Bernàcer
Intèrprets: María José Montiel, mezzosoprano
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Maria José Montiel, Premi Nacional de 
Música 2015, està considerada com una de 
les grans mezzosopranos de l’actualitat 
internacional, destacant la bellesa del seu 
timbre, la seua delicadesa interpretativa 
i el seu poder comunicatiu. Per la seua 
banda, l’alcoià Jordi Bernàcer és des 
de 2015 Resident Conductor en la Sant 
Francisco Opera. Dirigeix l’Orquestra 
i Cor Nacionals d’Espanya, Orquestra 
Simfònica de RTVE, Orquestra de la 
Comunitat Valenciana (“Palau dels Arts 
Reina Sofia”), Simfòniques de Barcelona, 
Galícia, Astúries, Bilbao, Euskadi, Navarra, 
Castella i Lleó, Murcia, Tenerife, Orquestra 
de València, Extremadura i Comunitat de 
Madrid.

Maria José Montiel, Premio Nacional de 
Música 2015, está considerada como una de 
las grandes mezzosopranos de la actualidad 
internacional, destacando la belleza de su 
timbre, su delicadeza interpretativa y su 
poder comunicativo. Por su parte, el alcoyano 
Jordi Bernàcer es desde 2015 Resident 
Conductor en la San Francisco Opera. Dirige 
la Orquesta y Coro Nacionales de España, 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquestra 
de la Comunitat Valenciana (“Palau de les 
Arts Reina Sofía”), Sinfónicas de Barcelona, 
Galicia, Asturias, Bilbao, Euskadi, Navarra, 
Castilla y León, Murcia, Tenerife, Orquesta 
de Valencia, Extremadura y Comunidad de 
Madrid. 

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

Dissabte

MAIG

19:00 h
07

TP
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Aurora és festejada per Miguel, un 
terrissaire que treballa com ella en el taller 
de Manuel, qui també pretén a la dona. 
Ella el rebutja i és acomiadada al costat de 
Miguel que ix en la seua defensa. Aurora 
és una jove retreta perquè -i açò no ho sap 
ningú- està casada amb un home que va 
ser empresonat el mateix dia de les noces 
per haver comès un crim. La notícia que el 
marit ha mort a la presó arriba al mateix 
temps que la declaració del Papa que 
aquest matrimoni no és vàlid: Aurora pot 
casar-se amb Miguel sense impediment 
algun.

Aurora es cortejada por Miguel, un alfarero 
que trabaja como ella en el taller de Manuel, 
quien también pretende a la mujer. Ella le 
rechaza y es despedida junto a Miguel que 
sale en su defensa. Aurora es una joven 
retraída porque -y esto no lo sabe nadie- está 
casada con un hombre que fue encarcelado 
el mismo día de la boda por haber cometido 
un crimen. La noticia de que el marido ha 
muerto en prisión llega al mismo tiempo 
que la declaración del Papa de que ese 
matrimonio no es válido: Aurora puede 
casarse con Miguel sin impedimento alguno.

* Preu de les entrades: 20 i 23 euros (públic general). A la venda en la seu de l’Agrupació 
Lírica ‘El Trabajo’ de dilluns a divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores (965542208). També a 
la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es.

DissabteDivendres

MAIGMAIG

19:00 h19:00 h
2120

Agrupació Lírica ‘El Trabajo’

LA PARRANDA
Durada: 130 minuts
Gènere: Sarsuela
Idioma: Castellà
Autor: Francisco Alonso i Luís Fernández
Direcció: Camilo Candela (direcció escènica), Gregori Casasempere (direcció musical), 
Alfonso Marco (direcció del cor) i Inma Cortés (direcció del ballet)
Intèrprets: Gema Soler (soprano), Charo Martos (soprano), Javier Galán (baríton), Eugenio 
Valls (actor-tenor), Miguel Martí (actor), Jordi Sempere (actor) i Ángel Pérez (actor)
Producció: Agrupació Lírica ‘El Trabajo’

TP
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Gira ‘Raimon a casa’

RAIMON
Gènere: Cançó
Producció: Generalitat Valenciana | CulturArts, Annalisa Cortí

El cantant valencià Raimon (Xàtiva, 1940) 
protagonitza entre abril i desembre una 
gira per diferents localitats valencianes en 
la qual repassarà “les cançons de la seua 
vida i una vida de cançons”. 

Amb aquest tour, batejat com ‘Raimon 
a casa’, l’artista recupera una relació de 
“normalitat” amb la seua terra natal, 
després d’anys actuant “solament de 
manera anecdòtica” en ella.

El cantante valenciano Raimon (Xàtiva, 
1940) protagoniza entre abril y diciembre 
una gira por diferentes localidades 
valencianas en la que repasará “las 
canciones de su vida y una vida de 
canciones”. 

Con este tour, bautizado como ‘Raimon a 
casa’, el artista recupera una relación de 
“normalidad” con su tierra natal, tras años 
actuando “solo de manera anecdótica” en ella.

* Preu de les entrades: venda anticipada fins al 2 de maig, 10 i 12 euros (públic general) - 
10 (socis del Club de l’Espectador). Després del 2 de maig, 14 i 16 euros (públic general) - 14 
euros (socis del Club de l’Espectador). 
A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

Dijous

MAIG

20:30 h
12

JiA
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Ananda Dansa

PINOXXIO
Durada: 60 minuts 
Gènere: Dansa-teatre
Direcció: Rosángeles Valls i Edison Valls
Intèrprets: Ana Luján, Toni Aparisi, Paloma Calderón, Ester Garijo, 
Miguel Machado, Sara Canet i Cristina Maestre
Producció: Ananda Dansa

La companyia Ananda Dansa (Premi 
Nacional de Dansa 2006), després de 
l’èxit de Peter Pan, presenta una versió 
contemporània i personal de l’immortal 
conte de Collodi. Aquest espectacle de 
dansa, teatre i música en directe tracta 
de la complexa relació entre pares i fills; 
de com les ànsies del pare Gepetto per 
educar al seu plançó són inversament 
proporcionals a les ganes del fill PinoXXio 
de què el deixe en pau; de com la vida 
que tot jove cerca és la que guanya amb 
les seues pròpies batalles… Aquesta 
proposta per al públic a partir de 7 anys no 
abandona el to poètic i divertit que marca 
el segell de la companyia.

La compañía Ananda Dansa (Premio 
Nacional de Danza 2006), tras el éxito 
de Peter Pan, presenta una versión 
contemporánea y personal del inmortal 
cuento de Collodi. Este espectáculo de 
danza, teatro y música en directo trata de 
la compleja relación entre padres e hijos; 
de cómo las ansias del padre Gepetto por 
educar a su vástago son inversamente 
proporcionales a las ganas del hijo PinoXXio 
de que lo deje en paz; de cómo la vida que 
todo joven busca es la que gana con sus 
propias batallas… Esta propuesta para el 
público a partir de 7 años no abandona el 
tono poético y divertido que marca el sello de 
la compañía.

* Preu de les entrades: 8 euros (pati de butaques) - 6 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

Dissabte

MAIG

19:00 h
28

TP
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La Petita Malumaluga

BITELS PER A BEBÉS
Durada: 35 minuts 
Gènere: Música i dansa
Direcció: Albert Vilà i Eva Vilamitjana
Intèrprets: Alba Haro i Eduard Raventós (violoncel), Asier Suberbiola i Laura Marín 
(violí), Hugo Astudillo i Nil Villà (clarinet i saxo soprà), Albert Vilà (percussions) i Eva 
Vilamitjana (dansa)
Comunicació i premsa: Pol Gil
Producció: Cristina Roca, Companyia Malumaluga i Percussity Ltd

Quatre músics en moviment (violí, 
clarinet, violoncel i percussions) i una 
ballarina us conviden a participar d’un 
càlid i emocionant homenatge a The 
Beatles. Una proposta visual i sonora on 
xiquets i adults gaudeixen d’una selecció 
de cançons amb sofisticats arranjaments, 
interpretades per músics de contrastada 
trajectòria. Tot embolcallat per una 
escenografia suggerent, jocs amb vídeos 
interactius i la participació del públic amb 
instruments de percussió. Adults i infants 
estan convidats a participar activament 
de l’espectacle. Els nens poden, fins i 
tot, entrar lliurement a l’espai escènic i 
interactuar amb els intèrprets.

Cuatro músicos en movimiento (violín, 
clarinete, violonchelo y percusiones) y una 
bailarina os invitan a participar de un cálido 
y emocionante homenaje a The Beatles. 
Una propuesta visual y sonora donde 
niños y adultos disfrutan de una selección 
de canciones con sofisticados arreglos, 
interpretadas por músicos de contrastada 
trayectoria. Todo envuelto por una 
escenografía sugerente, juegos con vídeos 
interactivos y la participación del público con 
instrumentos de percusión. Adultos y niños 
están invitados a participar activamente 
del espectáculo. Los niños pueden, incluso, 
entrar libremente en el espacio escénico e 
interactuar con los intérpretes.

* Preu de les entrades: P3 euros (per a bebés d’entre 6 mesos i 3 anys i socis del Club de 
l’Espectador) - 5 euros (per a xiquets majors de 3 anys i adults). Entrades no numerades amb 
aforament limitat a 100 persones per cada funció.

* Hora: 3 sessions; 11, 12 i 13 hores.

Diumenge

MAIG

Hora*
29

TP
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OtraDanza

CLANDESTINO
Durada: 60 minuts 
Gènere: Dansa
Direcció: Asun Noales
Intèrprets: Diana Huertas, Saray Huertas, Salvador Rocher i Sebastián Rowinsky
Producció: OtraDanza

‘Clandestino’ és un espai simbòlic 
situat en una nit qualsevol de qualsevol 
metròpoli, Berlín, París, Barcelona, Nova 
York, Buenos Aires, durant el període 
d’entreguerres. Un flashback des de 
la modernitat. Un lloc on els límits 
es desdibuixen, on tot allò que no es 
diu s’expressa amb el llenguatge dels 
cossos que, transformat en ball, propicia 
la seducció a través d’uns codis que 
canvien les normes en la fallida de la 
moral imperant. Un temps per a una pau 
efímera -entre una guerra i una altra 
guerra major- una melodia frenètica, 
un ritme nou sobre el qual es van anar 
inserint esdeveniments, les maneres i les 
modes, les avantguardes, el cinema sonor, 
el gramòfon, els processos d’exaltació 
ideològica, les ambicions territorials, el 
popular i el culte, el decadent i ascendent.

Clandestino es un espacio simbólico situado 
en una noche cualquiera de cualquier 
metrópoli, Berlín, París, Barcelona, Nueva 
York, Buenos Aires, durante el período 
de entreguerras. Un flashback desde la 
modernidad. Un lugar donde los límites 
se desdibujan, donde todo aquello que no 
se dice se expresa con el lenguaje de los 
cuerpos que, transformado en baile, propicia 
la seducción a través de unos códigos que 
subvierten las normas en la quiebra de la 
moral imperante. Un tiempo para una paz 
efímera -entre una guerra y otra guerra 
mayor- una melodía frenética, un ritmo 
nuevo sobre el que se fueron insertando 
acontecimientos, los modos y las modas, las 
vanguardias, el cine sonoro, el gramófono, 
los procesos de exaltación ideológica, las 
ambiciones territoriales, lo popular y lo culto, 
lo decadente y ascendente. 

* Preu de les entrades:  8 euros (pati de butaques) - 6 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

Dimarts

MAIG

20:00 h
31

TP
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Thomas Noone Dance

MEDEA
Durada: 60 minuts 
Gènere: Dansa
Direcció: Thomas Noone
Intèrprets: Javier G. Arozena, Alba Barral, Jerónimo Forteza, Erik Regoli, Karolina Szymura 
i Eleonora Tirabass
Producció: Thomas Noone Dance i Mercat de les Flors

La Medea d’Eurípides és una de les històries 
de traïció més dramàtiques mai escrites. 

En la versió del mite que recrea Thomas 
Noone som testimonis de l’amor i el 
desamor, l’admiració i el menyspreu, 
veiem com els personatges competeixen 
entre ells a través de l’ús d’una dansa 
rica, complexa i molt física que ofereix 
un contrast entre un elevat dinamisme i 
moments d’exquisida fragilitat i intimitat. 
Els intèrprets teixeixen la seua pròpia 
realitat, abrigallats per una suggeridora 
video projecció.

La Medea de Eurípides es una de las historias 
de traición más dramáticas jamás escritas. 

En la versión del mito que recrea Thomas 
Noone somos testigos del amor y el desamor, 
la admiración y el desprecio, vemos cómo 
los personajes compiten entre ellos a través 
del uso de una danza rica, compleja y muy 
física que ofrece un contraste entre un elevado 
dinamismo y momentos de exquisita fragilidad 
e intimidad. Los intérpretes tejen su propia 
realidad, arropados por una sugerente video 
proyección.

* Preu de les entrades:  8 euros (pati de butaques) - 6 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

Dimecres

JUNY

21:00 h
01

JiA

‘Premi de la Crítica Catalana al Millor Espectacle de Dansa 2016’
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Atalaya Teatro

MARAT-SADE
Durada: 100 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellano
Direcció: Ricardo Iniesta
Intèrprets: Jerónimo Arena, Manuel Asensio, Silvia Garzón, Carmen Gallardo, Raúl Vera, 
María Sanz, Lidia Mauduit i Raúl Sirio
Producció: Atalaya Teatro i Festival GREC de Barcelona

En 1964 Peter Weiss va escriure un dels 
textos més mítics del segle XX, Marat/Sade. 
Mig segle després manté una tremenda 
vigència i modernitat tant en el seu 
contingut com en la seua forma. 

La vintena de temes interpretats en viu 
confereixen al muntatge un aire de musical 
i sobreïx en la seua estructura la proposta 
de teatre dins del teatre; el públic seu 
davant actors coetanis, els quals encarnen 
a malalts del manicomi de Charenton, que 
interpreten en 1808 a personatges de la 
Revolució Francesa.

En 1964 Peter Weiss escribió uno de los 
textos míticos del siglo XX, Marat/Sade. 
Medio siglo después mantiene una tremenda 
vigencia y modernidad tanto en su contenido 
como en su forma. 

La veintena de temas interpretados en vivo 
confieren al montaje un aire de musical y 
sobresale en su estructura la propuesta de 
teatro dentro del teatro; el público se sienta 
ante actores coetáneos, los cuales encarnan 
a enfermos del manicomio de Charenton, 
que interpretan en 1808 a personajes de la 
Revolución Francesa.

* Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques) - 8 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

DiJOUS

JUNY

22:00 h
02

JiA
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Teatre Lliure i Taller 75

SER-HO O NO
Durada: 80 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Català
Direcció: Josep Maria Flotats
Intèrprets: Josep Maria Flotats i Arnau Puig
Producció: Teatre Lliure i Taller 75

‘Ser-ho o no’ és una obra construïda a 
partir d’un pretext que consta d’unes 
converses entre dos veïns d’una mateixa 
escala, de creences, coneixements 
i horitzons antagònics. I, en el curs 
d’aquestes converses, hi palpita d’una 
manera subjacent el tema de la identitat, 
com el verb del títol ja indica: la identitat  
col·lectiva i sobretot la personal, junt amb 
la tolerància. 

Temes recurrents en tota l’obra de Jean-
Claude Grumberg, que –ancorada en la 
immediata actualitat– evoca sempre 
la memòria històrica per discernir la 
violència o l’absurd del present. Teatre 
polític en clau de comèdia.

‘Ser-ho o no’ o no es una obra construida 
a partir de un pretexto que consta de unas 
conversaciones entre dos vecinos de una 
misma escalera, de creencias, conocimientos 
y horizontes antagónicos. Y, en el curso de 
estas conversaciones, palpita de una manera 
subyacente el tema de la identidad, como 
el verbo del título ya indica: la identidad 
colectiva y sobre todo la personal, junto con 
la tolerancia. 

Temas recurrentes en toda la obra de Jean-
Claude Grumberg, que –anclada en la 
inmediata actualidad– evoca siempre la 
memoria histórica para discernir la violencia 
o el absurdo del presente. Teatro político en 
clave de comedia.

* Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques) - 8 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es

Divendres

JUNY

22:00 h
03

JiA



DIA DE 
LA MÚSICA 

Orquestra Simfònica 
Alcoiana 

Diumenge 19 de juny, 19 hores 

Resident al Teatre Calderón d’Alcoi
Direcció: Gregori Casasempere 

* Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques) - 8 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es



Conservatori Elemental de Dansa d’Alcoi

Conservatori Superior de Música d’Alcoi

Dimecres 22 i dijous 23 de juny

Dissabte 25 de juny

* Entrades per invitació. 

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA D’ALCOI

GALES DE FI DE CURS

* Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques) - 8 (amfiteatre i socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es



ESCOLES DE DANSA 
CELEBRACIÓ DEL FI DE CURS

CENTRES DE DANSA BALLET INMA CORTÉS

MASTERS BALLET

BALLET VIRGÍNIA BOLUFER

BALLET ANA BOTELLA

CENTRE DE DANSA B&B

Dijous 16 i divendres 17 de juny

Dimarts 28 de juny

Diumenge 26 de juny

Dimecres 29 de juny

Dijous 30 de juny

* Per a més informació al voltant de les entrades dirigir-se directament als centres de 
dansa corresponents.
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Vol’e temps

MUNDOS DE PAPEL
Durada: 50 minuts
Gènere: Teatre d’humor de carrer
Direcció: Anthony Matthieu
Producció: Vol’e Temps

‘Mundos de papel’, una història 
tremendament divertida, tendra i 
trepidant, que combina amb humor i 
espontaneïtat tècniques de circ, teatre 
i dansa, en el qual els espectadors són 
testimonis d’excepció d’un continu anar 
d’ací cap enllà, on res és el que sembla i 
tot sembla el que és.

‘Mundos de papel’, una historia 
perturbadoramente divertida, tierna y 
trepidante, que combina con humor y 
espontaneidad técnicas de circo, teatro 
y danza, en el que los espectadores son 
testigos de excepción de un continuo ir de 
aquí para allá, donde nada es lo que parece y 
todo parece lo que es.

Dissabte

JULIOL

20:00 h
02

ESTIU AL CARRER

* ESPECTACLE A L’AIRE LLIURE - PLAÇA DE DINS.

TP



Centro Dramático Nacional 

EL TRIÁNGULO 
AZUL

Guillem Albà & The All In Orchestra

MARABUNTA

11 d’octubre

1 d’octubre

AVANÇ
TEMPORADA

2016/2017



Teatro Clásico de Sevilla

HAMLET

12 de novembre

5 de novembre

L’Om Imprebis

LA CRAZY 
CLASS

AVANÇ
TEMPORADA

2016/2017




