


Teatre

Tots els públicsTP

Música

Joves i adults

Dansa

Familiar

Acte social

Adults

GÈNERE:

RECOMANACIONS D’EDAT:

SETEMBRE
Dimecres 14, 19 hores
* Espectacle de presentació de temporada
EL SOLDADITO DE PLOMO
IRÚ Teatro

Dissabte 17, 17:30 i 22 hores
WE WILL ROCK YOU
Studio 23, a benefici de SOLC

Dissabte 24, 19:30 hores
ESCOLANIA MISTERI D’ELX
Arxiconfraria Verge dels Lliris

OCTUBRE
Dissabte 1, 20 hores
EL TRIÁNGULO AZUL
Producciones Micomicón

Diumenge 9, 12 hores
CONCERT SOCIETAT UNIÓ MUSICAL - 
PREMIS 9 D’OCTUBRE
Ajuntament d’Alcoi

Dimarts 11, 20:30 hores
MARABUNTA
Guillem Albà & The All In Orchestra

Diumenge 16, 18:30 hores
CAJÓN, LATIN & NOVA BAND
Societat Musical Nova d’Alcoi 
amb Pepe Abellán i Sonia Galea

Divendres 21, 20:30 hores
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS 
FESTERS 2017
Associació de Sant Jordi - Ajuntament d’Alcoi

Diumenge 23, 19 hores
LA BOHÈME
Ópera 2001 - Associació d’Amics de la Música 
d’Alcoi

NOVEMBRE
Dissabte 5, 20 hores
HAMLET
Teatro Clásico de Sevilla

Dissabte 12, 20 hores
LA CRAZY CLASS
L’Om-Imprebís

Diumenge 6, 18 hores
GALA LÍRICA DE LA UDP
Associació de Jubilats i Pensionistes 
Serpis UDP d’Alcoi

Diumenge 13, 19 hores
EL LAGO DE LOS CISNES
Russian National Ballet

Dissabte 19, 19 hores
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Comissió de Santa Cecília - Ajuntament d’Alcoi

Diumenge 27, 19 hores
LA GUERRA DELS MONS 2.0
L’Horta Teatre

DESEMBRE
Diumenge 4, 18:30 hores
ESTRELLADOS
Cía. de Danza Fernando Hurtado

Dissabte 10, 19 hores
CONCERT LÍRIC DE NADAL (per confirmar)
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 17, 19 hores
LIBÉRRIMO MIGUEL
Unió Musical d’Alcoi - La Dependent

Dimecres 28, 19 hores
CUENTO DE NAVIDAD
Compañía Ferroviaria

GENER 2017
Dimarts 3, 19 hores
SINERGIA 3.0
Cía. Nueveuno

PROGRAMACIÓ 
2016
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IRÚ Teatro
Espectacle de presentació de temporada

EL SOLDADITO DE PLOMO
Durada: 60 minuts
Gènere: Teatre d’objectes / Teatre negre
Autor: Christian Andersen
Direcció: Ricardo Cristóbal
Intèrprets: Javier del Arco, Zoe Sepúlveda, Raúl Amores, Aitor Presa i Ricardo Cristóbal
Procedència: Madrid
Producció: IRÚ Teatro

Cada nit, mentre els xiquets dormen, els 
joguets cobren vida. Però aquesta nit és 
especial, avui se celebra el Gran Festival 
i serà durant aquesta festa quan un 
soldadet de plom, a qui li falta una cama, 
i una ballarina de paper, s’enamoraran. 
Però el gelós bufó, espentarà al soldadet 
per la finestra per a apartar-lo de la seua 
estimada. A partir d’aquest moment 
començarà una gran aventura en la qual el 
soldat lluitarà per tornar a casa i salvar a 
la seua estimada. El teatre negre es barreja 
amb la màgia de les titelles mogudes 
mitjançant la tècnica japonesa del 
‘bunraku’ i la il·lusió del teatre d’ombres 
per a acostar el reeixit conte d’Hans 
Christian Andersen a tots els públics, com 
mai abans l’havien vist.

Cada noche, mientras los niños duermen, 
los juguetes cobran vida. Pero esta noche es 
especial, hoy se celebra el Gran Festival y 
será durante esta fiesta donde un soldadito 
de plomo, al que le falta una pierna y una 
bailarina de papel se enamorarán. Pero el 
celoso bufón, empujará al soldadito por la 
ventana para apartarlo de su amada. A 
partir de este momento empezará una gran 
aventura en la que el soldado luchará por 
volver a casa y salvar a su amada. El teatro 
negro se mezcla con la magia de los títeres 
movidos mediante la técnica japonesa del 
bunraku y la ilusión del teatro de sombras 
para acercar el famoso cuento de Hans 
Christian Andersen a todos los públicos, 
como nunca antes lo habían visto.

* Preu de les entrades: accés lliure amb invitació. Les invitacions es poden recollir al 
Centre Cultural Mario Silvestre o al Teatre Calderón d’Alcoi a partir del dia 1 de setembre. 

Dimecres

SETEMBRE

19:00 h
14

TP
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Studio 23, a benefici de SOLC

WE WILL ROCK YOU
Durada: 140 minuts
Gènere: Teatre musical
Direcció: Noel Barroso
Intèrprets: Alex Carchano, Nerea Ferri, Pablo Gontan, Alba Navarro, Sheila Ragel, Rafa 
Seguí i Pedro González
Procedència: Producció local
Producció: Studio 23 (Associació de Veïns de la Zona Nord d’Alcoi)

‘We Will Rock You’ és un musical basat 
en les cançons de Queen, el nom de les 
quals prové de la cançó homònima ‘We 
Will Rock You’. El musical està escrit 
pel comediant i autor anglés Ben Elton 
en col·laboració amb els membres de la 
banda de Queen Brian May i Roger Taylor. 
La història té lloc en un distòpic futur on 
l’originalitat i la individualitat han sigut 
prohibits, i un solitari Somiador alimenta 
la teoria d’una profecia que farà possible 
el retorn del Rock & Roll.

‘We Will Rock You’ es un musical basado 
en las canciones de Queen, cuyo nombre 
proviene de la canción homónima ‘We Will 
Rock You’. El musical está escrito por el 
comediante y autor inglés Ben Elton en 
colaboración con los miembros de la banda 
de Queen Brian May y Roger Taylor. La 
historia tiene lugar en un distópico futuro 
donde la originalidad y la individualidad 
han sido prohibidos, y un solitario Soñador 
alimenta la teoría de una profecía que hará 
posible el regreso del Rock & Roll.

* Preu de les entrades: 8 euros (públic general), a benefici de SOLC (Associació Comarcal 
d’Ajuda en el Tractament del Càncer). 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dissabte

SETEMBRE

22:00 h
19:30 h
17

TP
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Arxiconfraria Verge dels Lliris - Patronat del Misteri d’Elx

ESCOLANIA MISTERI D’ELX
Durada: 90 minuts
Gènere: Concert
Direcció: Francisco Javier Gonzálvez Valero
Intèrprets: Escolania del Misteri d’Elx
Procedència: País Valencià 
Producció: Patronat del Misteri d’Elx

Les veus blanques de l’Escolania del 
Misteri d’Elx oferiran un concert en 
commemoració del 75 aniversari de la 
proclamació de la Verge dels Lliris com 
a patrona d’Alcoi. Fent un recorregut 
musical amb peces de diversos autors 
i obres com a ‘Ave María’ d’Arcadet, 
‘Glorious’ de David Achuleta, ‘Ave María’ 
de G. Caccini, ‘Por lo bello de la tierra’ 
de John Rutter, així com una selecció 
de motets del Misteri d’Elx, entre 
altres, ‘Salve Regina Princesa’, ‘Araceli’, 
‘Coronación’ i ‘Gloria’. El cor de veus 
blanques en el Misteri d’Elx (Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO en 2001) 
compta amb més de cinc-cents anys de 
tradició ininterrompuda. Actualment està 
format per 48 veus de xiquets entre 7 i 14 
anys i un cor juvenil de 29 veus amb xics i 
xiques d’entre 15 i a 17 anys.

Las voces blancas de la Escolanía del 
Misteri d’Elx ofrecerán un concierto en 
conmemoración del 75 aniversario de la 
proclamación de la Virgen de los Lirios como 
patrona de Alcoy. Haciendo un recorrido 
musical con piezas de diversos autores 
y obras como ‘Ave María’ de Arcadet, 
‘Glorious’ de David Achuleta, ‘Ave María’ de 
G. Caccini, ‘Por lo bello de la tierra’ de John 
Rutter, así como una selección de motetes 
del Misteri d’Elx, entre otras, ‘Salve Regina 
Princesa’, ‘Araceli’, ‘Coronación’ y ‘Gloria’. 
El coro de voces blancas en el Misterio de 
Elche (Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 2001) cuenta con más de 
quinientos años de tradición ininterrumpida. 
Actualmente está formado por 48 voces de 
niños entre 7 y 14 años y un coro juvenil de 
29 voces con chicos y chicas de entre 15 y a 
17 años. 

* Preu de les entrades: 10 euros (públic general). 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dissabte

SETEMBRE

19:30 h
24

TP
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Producciones Micomicón

EL TRIÁNGULO AZUL
Durada: 120 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà
Autors: Laila Ripoll i Mariano Llorente
Direcció: Laila Ripoll i Mariano Llorente
Intèrprets: Manuel Agredano, Elisabeth Altube, Marcos León, Paco Obregón, José Luis 
Patiño i Jorge Varandela
Músics: Carlos Blázquez, Carlos Gonzalvo i David Sanz
Procedència: Madrid 
Producció: Centro Dramático Nacional - Producciones Micomicón

Mauthausen és el lloc. Dos-cents mil 
presoners de totes les nacionalitats 
d’Europa. Més de la meitat van morir. 
Aquesta és la història d’unes fotografies. 
Aquelles imatges delaten l’horror. Aquesta 
és la història dels deportats espanyols, 
que van aconseguir traure els negatius del 
Camp i van fer que aquelles fotografies 
delataren l’horror i als seus culpables.

Mauthausen es el lugar. Doscientos mil  
prisioneros de todas las nacionalidades de 
Europa. Más de la mitad murieron. Esta es la 
historia de unas fotografías. Esas imágenes 
delatan el horror. Esta es la historia de los 
deportados españoles, que  consiguieron 
sacar los negativos del Campo e hicieron que 
esas fotografías delataran el horror y a sus 
culpables.

* Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general) - 10 i 12 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dissabte

OCTUBRE

20:00 h
01

A
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Concert de la Societat Unió Musical 
Premis 9 d’Octubre

CELEBRACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE
Gènere: Música de banda i acte social
Direcció: Gaspar Nadal
Intèrprets: Societat Unió Musical d’Alcoi
Procedència: Producció local 
Producció: Ajuntament d’Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi ha decidit en 
aquest 2016 seguir dotant de contingut 
la festa del Nou d’Octubre, el dia de la 
Comunitat Valenciana. I ho fa amb la 
creació dels ‘Premis 9 d’Octubre’, uns 
guardons que reconeixen la trajectòria i 
les aportacions a la nostra cultura d’una 
personalitat destacada de la nostra ciutat 
així com d’una entitat o agrupació. A més, 
l’acte de lliurament d’aquests premis es 
completarà amb el ja tradicional concert 
del Nou d’Octubre. En aquest cas seran 
els músics de la Societat Unió Musical 
d’Alcoi, sota la direcció de Gaspar Nadal, 
els encarregats de posar música a aquesta 
jornada lúdica i reivindicativa.

El Ayuntamiento de Alcoi ha decidido en este 
2016 seguir dotando de contenido la fiesta 
del Nou d’Octubre, el día de la Comunitat 
Valenciana. Y lo hace con la creación de los 
‘Premis 9 d’Octubre’, unos galardones que 
reconocen la trayectoria y las aportaciones 
a nuestra cultura de una personalidad 
destacada de nuestra ciudad así como de 
una entidad o agrupación. Además, el acto 
de entrega de estos premios se completará 
con el ya tradicional concierto del Nou 
d’Octubre. En este caso serán los músicos 
de la Societat Unió Musical d’Alcoi, bajo la 
dirección de Gaspar Nadal, los encargados 
de poner música a esta jornada lúdica y 
reivindicativa.

* Preu de les entrades: accés lliure amb invitació. Les invitacions es poden recollir al Centre 
Cultural Mario Silvestre o al Teatre Calderón d’Alcoi a partir del dia 28 de setembre.

Diumenge

OCTUBRE

12:00 h
09

TP
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‘Marabunta’ és bogeria. És descontrol 
amb classe. No voler despentinar-se, i 
acabar perdent els pantalons. Però amb 
un somriure en la cara. ‘Marabunta’ és 
el nou treball de Guillem Albà & The All 
In Orchestra. Un xou de clown, enèrgic i 
energètic, catapultat per la millor música 
en directe.

Marabunta es locura. Es descontrol con clase. 
No querer despeinarse, y acabar perdiendo 
los pantalones. Pero con una sonrisa en 
la cara. Marabunta es el nuevo trabajo 
de Guillem Albà & The All In Orchestra. 
Un show de clown, enérgico y energético, 
catapultado por la mejor música en directo.

* Preu de les entrades: 8 i 6 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de l’Espectador). 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dimarts

OCTUBRE

20:30 h
11

Guillem Albà & The All In Orchestra

MARABUNTA
Durada: 75 minuts
Gènere: Música - show
Autor: Guillem Albà
Direcció: Guillem Albà
Música: Iñaki Marquiegui i Manu Estoa
Intèrprets: Guillem Albà (actor/clown), Manu Estoa (guitarra), Iñaki Marquiegui (baix), Martí 
Soler (bateria), Albert Comaleras (saxo), Àlvar Monfort (trompeta) i Edgar Gómez (trombó)
Procedència: Catalunya 
Producció: Guillem Albà

JiA
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Societat Musical Nova d’Alcoi

CAJÓN, LATIN & NOVA BAND
Durada: 120 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Joan Doménech i Calaforra
Intèrprets: Societat Musical Nova d’Alcoi, Pepe Abellán (calaix flamenc i 
percussió llatina) i Sonia Galea (ballarina)
Procedència: Producció local 
Producció: Societat Musical Nova d’Alcoi

La Música Nova oferirà junt amb els 
grans artistes Pepe Abellán i Sonia Galea 
un concert enfocat, en la seua primera 
part, al ball i al caixó flamenc i, a més, 
s’estrenarà un obra per a caixó solista 
i per a banda –tal vegada la primera 
composició d’aquestes característiques 
en Espanya- del compositor Juan Cruz 
Guevara. La segona part de l’audició estarà 
dedicada als ritmes llatins i a la magistral 
interpretació de Pepe Abellán. L’espectacle 
serà una fusió de percussió, ball i música 
simfònica que els convidem a gaudir.

La Música Nova ofrecerá junto a los grandes 
artistas Pepe Abellán y Sonia Galea un 
concierto enfocado, en su primera parte, 
al baile y al cajón flamenco y, además, 
se estrenará una obra para cajón solista 
y banda –quizás la primera composición 
de estas características en España- del 
compositor Juan Cruz Guevara. La segunda 
parte de la audición estará dedicada a los 
ritmos latinos y a la magistral interpretación 
de Pepe Abellán. El espectáculo será una 
fusión de percusión, baile y música sinfónica 
que les invitamos a disfrutar.

* Preu de les entrades: 8 euros. 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es. 

Diumenge

OCTUBRE

18:30 h
16

TP
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Ópera 2001 - Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

LA BOHÈME
Durada: 120 minuts
Gènere: Música lírica
Idioma: Italià amb subtítols en castellà
Autor: Giacomo Puccini, sobre l’obra d’Henri Murger ‘Scenes de la vie de bohème’
Direcció: Martin Mázik
Intèrprets: solistes, cor i orquestra d’Ópera 2001. Amb la participació especial del Cor de 
Veus Blanques de Sant Roc i el Ballet Inma Cortés
Procedència: País Valencià / Producció local 
Producció: Ópera 2001 - Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

La Bohème és un prodigi musical i 
dramàtic que representa un fenomen 
excepcional en l’obra completa de Puccini. 
Amb La Bohème, Puccini va aportar a 
l’òpera un nou tipus d’herois i un entorn 
totalment desconegut fins a eixe moment. 
Es tracta de joves artistes bohemis: pobres, 
afligits i complaguts pels problemes i 
plaers de la vida quotidiana. Es tracta 
d’una obra mestra, que des del dia de la 
seua estrena, l’1 de febrer de 1896 en el 
Teatre Regio de Torí, segueix conquistant 
al públic de tot el món i de totes les edats.

La Bohème es un prodigio musical y 
dramático que representa un fenómeno 
excepcional en la obra completa de Puccini. 
Con La Bohème, Puccini aportó a la ópera un 
nuevo tipo de héroes y un entorno totalmente 
desconocido hasta entonces. Se trata de 
jóvenes artistas bohemios: pobres, afligidos 
y complacidos por los problemas y placeres 
de la vida cotidiana. Se trata de una obra 
maestra, que desde el día de su estreno, el 
1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de 
Turín, sigue conquistando al público de todo 
el mundo y de todas las edades.

* Preu de les entrades: 25, 37’5 i 45 euros (públic general). 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Diumenge

OCTUBRE

19:00 h
23

JiA
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Teatro Clásico de Sevilla

HAMLET, de Shakespeare
Durada: 140 minuts
Gènere: Teatre clàssic
Idioma: Castellà
Autor: William Shakespeare
Direcció: Alfonso Zurro
Intèrprets: Pablo Gómez-Pando, Juan Motilla, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Rebeca 
Torres, Antonio Campos, José Luis Verguizas, José Luis Bustillo i Manuel Rodríguez
Procedència: Andalucia 
Producció: Teatro Clásico de Sevilla

Un Hamlet nou, apassionant, definitiu 
com a obra escènica. El més extens 
drama de Shakespeare es troba entre les 
més influents i principals tragèdies en 
llengua anglesa. Un microcosmos per a 
mostrar-nos el cosmos de la humanitat. 
Les relacions, les consciències, les pors, 
les aspiracions... Un univers. Tan xicotet 
i condensat com en una corfa de nou. 
Com els personatges del nostre Hamlet. 
Impossibilitats per a escapar d’un espai, d’un 
món on segueixen amb el seu ser o no ser.

Un Hamlet novedoso, apasionante, definitivo 
como obra escénica. El más extenso drama 
de Shakespeare se encuentra entre las más 
influyentes y principales tragedias en lengua 
inglesa. Un microcosmos para mostrarnos el 
cosmos de la humanidad. Las relaciones, las 
conciencias, los miedos, las aspiraciones... Un 
universo. Tan pequeño y condensado como 
en una cáscara de nuez. Como los personajes 
de nuestro Hamlet. Imposibilitados para 
escapar de un espacio, de un mundo donde 
siguen con su ser o no ser.

* Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general) - 10 i 12 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

8 Premios García Lorca del Teatro Andaluz 2016
Premio Mejor Espectáculo Feria de Teatro en el Sur 2016

Premio Canal Sur de Artes Escénicas
6 nominaciones a los Premios Max

Dissabte

NOVEMBRE

20:00 h
05

JiA
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L’Om-Imprebís

LA CRAZY CLASS
Durada: 75 minuts
Gènere: Teatre actual
Idioma: Valencià-Castellà
Autor: Michel López
Direcció: Santiago Sánchez
Intèrprets: Carles Castillo, Carles Montoliu, Santiago Sánchez i Elena Lombao / Ana 
Morgade (amb alternança)
Procedència: País Valencià 
Producció: L’Om Imprebís

En 1995 arribava a Madrid Imprebís, 
una obra sorprenent que es convertia 
en pionera del seu gènere a Espanya. En 
aquests 20 anys han recorregut el món 
i han estrenat en més de 20 països. Ara 
amb ‘La Crazy Class’ fan un pas avant, un 
nou espectacle completament hilarant 
que reuneix un carrusel de personatges 
per a abordar des de temes de la més 
absoluta actualitat al costat dels nostres 
desitjos quotidians: no és comèdia, però 
no pares de riure. No és un musical, però 
canten i ballen. No saps què vas a veure, 
però no pots deixar de veure-ho: és ‘La 
Crazy Class’, el nou espectacle d’Imprebís. 
Prepara’t a sorprendre’t i gaudir!

En 1995 llegaba a Madrid Imprebís, una obra 
sorprendente que se convertía en pionera de 
su género en España. En estos 20 años han 
recorrido el mundo y han estrenado en más 
de 20 países. Ahora con ‘La Crazy Class’ 
dan un paso adelante, un nuevo espectáculo 
completamente hilarante que reúne un 
carrusel de personajes para abordar desde 
temas de la más absoluta actualidad junto 
a nuestros deseos cotidianos: no es comedia, 
pero no paras de reír. No es un musical, pero 
cantan y bailan. No sabes qué vas a ver, pero 
no puedes dejar de verlo: es ‘La Crazy Class’, 
el nuevo espectáculo de Imprebís. ¡Prepárate 
a sorprenderte y disfrutar!

* Preu de les entrades: 8 i 10 euros (públic general) - 6 i 8 euros (socis del Club de l’Espectador). 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dissabte

NOVEMBRE

20:00 h
12

JiA



Associació de Jubilats i Pensionistes Serpis UDP

GALA LÍRICA UDP
Gènere: Música i cant
Direcció: Àngel Lluís Ferrando
Intèrprets: Corporació Musical Primitiva d’Alcoi, Coral Serpis UDP, Coral Polifònica 
Alcoiana, Agrupación Galas Líricas de Alicante, Juana Mª del Toro, Mª Carmen Yelo, José 
Manuel Mas, Javier Rubio, Javier Pérez, Charo Martos i Tania Bou
Procedència: Producció local 
Producció: Associació de Jubilats i Pensionistes Serpis UDP

L’Associació Serpis UDP d’Alcoi celebra la 
seua gala lírica anual en companyia de 
grans amics. Amb ells estarà la Corporació 
Musical Primitiva d’Alcoi, dirigida per 
Àngel Lluís Ferrando. A més, la Coral 
Serpis UDP (dirigida per Enrique Peidro) 
rebrà la visita, també a l’escenari, de la 
Coral Polifònica Alcoiana (dirigida per 
Alexandra Soler). Per últim, gaudirem de 
les interpretacions dels solistes Juana Mª 
del Toro, Mª Carmen Yelo, José Manuel 
Mas, Javier Rubio, Javier Pérez, Charo 
Martos i Tania Bou.

La Asociación Serpis UDP de Alcoi celebra 
su gala lírica anual en compañía de grandes 
amigos. Con ellos estará la Corporación 
Musical Primitiva de Alcoi, dirigida por 
Àngel Lluís Ferrando. Además, la Coral 
Serpis UDP (dirigida por Enrique Peidro) 
recibirá la visita, también en el escenario, 
de la Coral Polifónica Alcoyana (dirigida por 
Alexandra Soler). Por último, disfrutaremos 
de las interpretaciones de los solistas Juana 
Mª del Toro, Mª Carmen Yelo, José Manuel 
Mas, Javier Rubio, Javier Pérez, Charo Martos 
y Tania Bou.

* Preu de les entrades: accés amb invitació. Les localitats es poden recollir a l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes Serpis UDP (Carrer Gabriel Miró 12, Alcoi - Telèfon: 96 652 26 01).

Diumenge

NOVEMBRE

18:00 h
06

TP
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Russian National Ballet

EL LAGO DE LOS CISNES
Durada: 105 minuts
Gènere: Dansa clàssica
Direcció: Sergey Radchenko
Música: Piotr Ilitx Txaikovski
Coreografia: Marius Petipa
Intèrprets solistes: Maria Klyueva, Alexandra Kriukova, Azamat Askarov i Nurlan 
Kinerbaev
Procedència: Rússia 
Producció: Russian National Ballet

L’obra transcorre entre l’amor i la màgia, 
enllaçant en els seus quadres l’eterna 
lluita del bé i del mal. La protagonitzen el 
príncep Sigfrid, enamorat d’Odette, jove 
convertida en cigne per l’encanteri del 
malvat Von Rothbart i Odile, el cigne negre 
i filla del bruixot.

La obra transcurre entre el amor y la 
magia, enlazando en sus cuadros la eterna 
lucha del bien y del mal. La protagonizan 
el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, 
joven convertida en cisne por el hechizo del 
malvado Von Rothbart y Odile, el cisne negro 
e hija del brujo.

* Preu de les entrades:  25, 22, 20 euros. 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Diumenge

NOVEMBRE

19:00 h
13

TP
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L’Horta Teatre

LA GUERRA DELS MONS 2.0
Gènere: Teatre actual
Idioma: Valencià
Autor i director: Roberto García
Música: Andrés Valero Castells
Intèrprets: Álvaro Báguena, Jordi Ballester i Verònica Andrés
Procedència: País Valencià 
Producció: L’Horta Teatre - CulturArts Teatre i Dansa

L’any 1938 Orson Welles va emetre una 
versió radiofònica de “La guerra dels mons”. 
Durant el programa, milions de nord-
americans van creure que els marcians 
envaïen la terra. Va ser el primer fenomen 
viral del món contemporani. Com hauria 
fet Orson Welles “La guerra dels mons” avui 
dia? Amb una trama addictiva i una intriga 
creixent, ‘La Guerra dels Mons 2.0’ ens 
submergeix en un joc d’espills pervers, com 
els quals li agradaven a Orson Welles. Un 
espectacle visualment hipnòtic i d’actualitat 
que ens parla de la confusió, que ens genera 
no saber què és veritat i què és mentida 
i de la por com la més efectiva arma de 
manipulació massiva.

El año 1938 Orson Welles emitió una 
versión radiofónica de “La guerra de los 
mundos”. Durante el programa, millones de 
norteamericanos creyeron que los marcianos 
invadían la tierra. Fue el primer fenómeno 
viral del mundo contemporáneo. Como habría 
hecho Orson Welles “La guerra de los mundos” 
hoy día? Con una trama adictiva y una 
intriga creciente, ‘La Guerra dels Mons 2.0’ 
nos sumerge en un juego de espejos perverso, 
como los que le gustaban a Orson Welles. Un 
espectáculo visualmente hipnótico y de rabiosa 
actualidad que nos habla de la confusión, 
que nos genera no saber qué es verdad y qué 
es mentira y del miedo como la más efectiva 
arma de manipulación masiva.

* Preu de les entrades:  6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de l’Espectador). A 
la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Diumenge

NOVEMBRE

19:00 h
27

JiA



Si te caes sólo tienes que levantarte
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Cía. de Danza Fernando Hurtado

ESTRELLADOS
Durada: 60 minuts
Gènere: Teatre-dansa familiar
Director: Fernando Hurtado
Coreografia: Fernando Hurtado i Cía. de Danza Fernando Hurtado
Intèrprets: Inma Montalvo, Leticia Gude, Fernando Hurtado/ Abraham Muñoz, Carlos 
López/Sergio Fuentes, Marie Klimesova/Celia López i Pablo Lomba
Procedència: Andalucía 
Producció: Cía. de Danza Fernando Hurtado

Un circ quasi abandonat. Artistes a punt 
de deixar la que va ser la seua casa durant 
molt temps. Sembla que no hi ha volta 
arrere, però les paraules d’algú poden 
canviar-ho tot. Generar… “un últim intent”; 
ara de debò “el més difícil encara”. Tots els 
integrants del circ s’uneixen per a alçar la 
carpa una altra vegada. Posar-se en forma, 
renovar els números i intentar ser el que 
eren. Tornar a brillar amb la seua pròpia 
llum. A partir d’ara res ni ningú podrà 
canviar la seua manera de veure les coses, 
de veure la vida.

Un circo casi abandonado. Artistas a punto 
de dejar la que fue su casa durante mucho 
tiempo. Parece que no hay vuelta atrás, pero 
las palabras de alguien pueden cambiarlo 
todo. Generar… “un último intento”; ahora 
de verdad “el más difícil todavía”. Todos los 
integrantes del circo se unen para levantar 
la carpa otra vez. Ponerse en forma, renovar 
los números e intentar ser lo que eran. Volver 
a brillar con su propia luz. A partir de ahora 
nada ni nadie podrá cambiar su  manera de 
ver las cosas, de ver la vida.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Diumenge

DESEMBRE

18:30 h
04

TP





2525

Societat Unió Musical d’Alcoi - La Dependent

LIBÉRRIMO MIGUEL
Durada: 75 minuts
Gènere: Música de banda - recital
Directora escènica: Pepa Miralles
Director musical: Gaspar Nadal
Intèrprets: Societat Unió Musical d’Alcoi
Procedència: Producció local 
Producció: Societat Unió Musical d’Alcoi - La Dependent

Cervantes celebra 400 anys amb la 
Societat Unió Musical d’Alcoi. Dos 
narradors intentaren repassar la seua 
vida per a celebrar-ho, però Cervantes 
vol que a la seua festa vinguen El Quixot, 
Sancho, Dulcinea, Rocinante… ‘¡Libérrimo 
Miguel!’ Perquè com va dir El Quixot: “La 
llibertat, Sancho, és un dels més preciosos 
dons que als homes van donar els cels i 
amb ella no poden igualar-se els tresors 
que tanquen la terra i el mar; per la 
llibertat, així com per l’honra, es pot i deu 
aventurar la vida”. Felicitats Miguel.

Cervantes celebra 400 años con la Societat 
Unió Musical d’Alcoi. Dos narradores 
intentarán repasar su vida para celebrarlo, 
pero Cervantes quiere que a su fiesta vengan 
Don Quijote, Sancho, Dulcinea, Rocinante…. 
¡Libérrimo Miguel! Porque como dijo Don 
Quijote: “La libertad, Sancho, es uno de los 
más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos y con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierran la tierra 
y el mar; por la libertad, así como por la 
honra, se puede y debe aventurar la vida”. 
Felicidades Miguel.

* Preu de les entrades: 12 euros. 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es. 

Dissabte

DESEMBRE

19:00 h
17

JiA
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Compañía Ferroviaria

CUENTO DE NAVIDAD
Durada: 60 minuts
Gènere: Teatre familiar
Idioma: Castellà 
Autor: Charles Dickens
Direcció: Paco Macià
Intèrprets: Miguel Ángel Cárceles, Eloísa Azorín, Diego Juan i Allende García
Música: Frans Winter
Músics: Jorge Medina Molina i Mª Carmen Pérez Botella
Procedència: País Valencià 
Producció: Compañía Ferroviaria

Ebenezer Scrooge és una persona avara 
i gasiva, que no celebra el Nadal a causa 
de la seua solitària vida i la seua addicció 
al treball. No li importen els altres, ni tan 
sols el seu abnegat empleat Bob Cratchit. 
Només s’importa a si mateix. Una nit en la 
seua casa, Scrooge rep la visita de l’esperit 
del seu antic soci i amic, el difunt Jacob 
Marley, qui li anuncia una terrible profecia 
i l’arribada dels tres fantasmes del Nadal. 
Scrooge no s’espanta i desafia la predicció.

Ebenezer Scrooge es una persona avara y 
tacaña, que no celebra la Navidad a causa 
de su solitaria vida y su adicción al trabajo. 
No le importan los demás, ni siquiera su 
abnegado empleado Bob Cratchit. Sólo se 
importa a sí mismo. Una noche en su casa, 
Scrooge recibe la visita del espíritu de su 
antiguo socio y amigo, el difunto Jacob 
Marley, que le anuncia una terrible profecía 
y la llegada de los tres fantasmas de la 
Navidad. Scrooge no se asusta y desafía la 
predicción.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) - 6 euros (socis del Club de l’Espectador). A la 
venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dimecres

DESEMBRE

19:00 h
28

F
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Cía. Nueveuno

SINERGIA 3.0
Durada: 60 minuts
Gènere: Circ
Idioma: Castellà 
Idea origial i direcció: Jorge Silvestre
Intèrprets: Stefano Fabris, Miguel Frutos, Josu Montón i Jorge Silvestre
Procedència: Madrid 
Producció: Cía. Nueveuno

Circ contemporani que combina tècniques 
malabars, manipulació d’objectes, 
verticals i dansa. Música, escenografia, 
il·luminació i emocions evolucionen 
paral·leles. Adaptació i conflictes 
personals d’una societat individualista 
tractats des d’una mirada conceptual: 
de la fusta al metall, de l’acústic a 
l’electrònic, del natural al complex, de la 
individualitat a la cohesió… la Sinergia.

Circo contemporáneo que combina técnicas 
malabares, manipulación de objetos, 
verticales y danza. Música, escenografía, 
iluminación y emociones evolucionan 
paralelas. Adaptación y conflictos personales 
de una sociedad individualista tratados 
desde una mirada conceptual: de la madera 
al metal, de lo acústico a lo electrónico, de lo 
natural a lo complejo, de la individualidad a 
la cohesión… la Sinergia.

* Preu de les entrades: 5 i 6 euros (públic general) - 5 euros (socis del Club de l’Espectador). A la 
venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

Dimarts

GENER

19:00 h
03

TP

29 de gener



*Entrades a la venda a partir 
de setembre a www.instanticket.es

MANEL
en concert presentant 
‘Jo competeixo’

TIEMPO,
un text de Quim Masferrer, 
dirigit per Ramon Fontserè i 
interpretat per Jorge Sanz

29 de gener

21 de gener

AVANÇ
2017



EL SOPAR 
DELS IDIOTES,
una comèdia de Francis Veber

ALBA MOLINA
canta ‘Lole y Manuel’

10 de febrer

4 de febrer

AVANÇ
2017



BOLÉRO,
un homenatge a Maurice Ravel 

de Ballets de France

11 de març

17 de febrer

LOS VECINOS 
DE ARRIBA,

una comèdia de Cesc Gay amb Candela Peña, 
Pilar Castro, Xavi Mira i Andrew Tarbet

AVANÇ
2017




