


Després d’inspirar-se en Miró, Magritte 
i El Bosco, la companyia Aracaladanza, 
s’endinsa en la imaginació del geni 
visionari de Leonardo de Vinci. Les 
màquines de Leonardo, els seus dissenys, 
els seus plànols així com la seua pintura 
i escultura són el punt de partida de 
la inspiració per a un treball escènic 
en el qual la prestigiosa companyia 
Aracaladanza, Premi Nacional de Teatre 
per a la Infància i la Joventut, explorarà el 
somni universal de l’Home: poder volar.

Después de inspirarse en Miró, Magritte y El 
Bosco, la compañía Aracaladanza, se adentra 
en la imaginación del genio visionario 
de Leonardo de Vinci. Las máquinas de 
Leonardo, sus diseños, sus planos así como 
su pintura y escultura son el punto de 
partida de la inspiración para un trabajo 
escénico en el que la prestigiosa compañía 
Aracaladanza, Premio Nacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud, explorará el 
sueño universal del Hombre: poder volar. 

* EEntrada gratuïta amb invitació: Les invitacions es poden recollir al Centre Cultural Mario 
Silvestre de dilluns a divendres entre les 11:30 i les 13:30 hores.

Dimecres

SETEMBRE

19:00 h
20

Espectacle presentació de temporada

VUELOS, de Aracaladanza

2017

Durada: 50 minuts
Gènere: Dansa contemporània per a públic familiar
Direcció: Enrique Cabrera
Intèrprets: Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, 
Jonatan de Luis Mazagatos i Jimena Trueba Toca
Producció: Aracaladanza
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Teatre

Tots els públicsTP

Música

Joves i adults

Dansa Acte social

Adults

GÈNERE:

RECOMANACIONS D’EDAT: JiA A

SETEMBRE
Dissabte 16 i diumenge 17, 18:30 
hores
GREASE
Studio 23

Dimecres 20, 19 hores
VUELOS
Aracaladanza

Dissabte 23, 19 hores
1r CERTAMEN 
D’INTERPRETACIÓ DE 
MÚSICA FESTERA
Associació de Sant Jordi

Diumenge 24, 12 hores
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 
D’ALCOI
Concert a benefici d’Unicef

Dissabte 30, 20:30 hores
LA AUTORA DE LAS 
MENINAS, amb Carmen 
Machi
Focus i Centro Dramático 
Nacional

OCTUBRE

Dissabte 7, 19 hores
DANI MIQUEL en concert
De Vinaròs a Oriola el país vola!

Dilluns 9 d’octubre, 12 hores
CONCERT DEL NOU 
D’OCTUBRE
Corporació Musical Primitiva 
d’Alcoi

Dimecres 11 d’octubre, 19 hores
LES AVENTURES DE T. 
SAWYER
La Teta Calva

 

Divendres 13 i dissabte 14,
SAINET FESTER: La visita 
del blavet, de Joan Valls
Quadre artístic de l’Associació 
De Sant Jordi

Divendres 20, 20:30 hores
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS 
FESTERS 2018
Associació de Sant Jordi

Diumenge 22, 19 hores
L’ELISSIR D’AMORE, òpera 
de Donizetti
Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi

Dimecres 25 i dijous 26, 10 i 12 
hores
TUBS I TUBES
eduCaixa, concerts escolars de 
‘l’obra social La Caixa’

Dissabte 28, 20 hores
LEÓN BENAVENTE en concert
Presentant ‘2’

NOVEMBRE

Dissabte 4, 19:30 hores
BANDA MUNICIPAL 
D’ALACANT

Diumenge 5, 18 hores
GALA-CONCERT DE LA 
UDP
Associació Serpis UDP d’Alcoi

Dissabte 11, 20 hores
PEL PÈLS 
L’Om Imprebís i Olympia 
Metropolitana

Diumenge 12, 18:30 hores
EL CASCANUECES
Russian National Ballet

Dissabte 18, 20 hores
DE VUELTA
Cía. de Danza José Soriano

Dissabte 25, 19 hores
CONCERT DE SANTA 
CECÍLIA 2017
Comissió de Santa Cecília

Diumenge 26, 19 hores
GLORIA DE VIVALDI
Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi

DESEMBRE

Dissabte 2,
GALA DE DANSA
A benefici d’Unicef

Dissabte 9, 19 hores
LOS SABANDEÑOS
Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi

Diumenge 17, 18 hores
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
ALCOIANA
Gala d’òpera

Dissabte 23,
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 
D’ALCOI
Concert de Nadal

Dimecres 27,
ORQUESTRA DE JOVES 
DE LA PROVÍNCIAL 
D’ALACANT
Concert de Nadal

Dimecres 3,
LA GALLINA DELS OUS 
D’OR
Zum-Zum Teatre
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En un futur no gaire llunyà la crisi 
financera que sacseja a Europa obliga a 
l’Estat espanyol a desprendre’s del seu 
patrimoni artístic. Davant la possibilitat 
de la venda de ‘Las Meninas’, se li 
encarrega a una famosa monja copista 
realitzar una rèplica exacta de l’original 
velazqueño. A partir d’aqueix moment, 
la religiosa es va a veure atrapada en una 
cruïlla d’interessos de diversa índole, al 
mateix temps que va patir una sobtada 
transformació de la seua personalitat: 
d’humil artesana del pinzell passarà 
a convertir-se en una inopinada estel 
mediàtic del món de les arts plàstiques.

En un futuro no muy lejano la crisis 
financiera que sacude a Europa obliga 
al Estado español a desprenderse de su 
patrimonio artístico. Ante la posibilidad de 
la venta de ‘Las Meninas’, se le encarga a 
una afamada monja copista realizar una 
réplica exacta del original velazqueño. 
A partir de ese momento, la religiosa se 
va a ver atrapada en una encrucijada de 
intereses de diversa índole, al tiempo que 
va sufrir una repentina transformación de 
su personalidad: de humilde artesana del 
pincel pasará a convertirse en una inopinada 
estrella mediática del mundo de las artes 
plásticas.

TP

Dissabte

SETEMBRE

20:30 h
30

Amb Carmen Machi

LA AUTORA DE LAS 
Durada: 1 hora i 40 minuts
Gènere: teatre
Idioma: castellà
Autor i director: Ernesto Caballero
Intèrprets: Carmen Machi, Mireia Aixalà i Francisco Reyes
Producció: Focus i Centro Dramático Nacional (CDN)

* Preu de les entrades: 12 euros (joves de fins a 25 anys), 14 euros (socis del Club de 
l’Espectador), 16 euros (amfiteatre) i 18 euros (pati de butaques. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com.
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Les Aventures de Tom Sawyer ens 
ensenyen que la màgia és viure i no haver 
viscut, sentir i no haver sentit, somiar i no 
haver somiat. En aquesta obra donarem 
vida al que els xiquets i les xiquetes 
persegueixen fins que l’edat els acorrala: 
la llibertat. Aquest espectacle tria saltar-
se les normes d’aquells que marquen la 
rutina. Sempre els herois han sigut els 
homes? No en el nostre Sawyer. La nostra 
Sawyer. Un canvi de gènere en els clàssics 
personatges masculins i una nova mirada 
al dia a dia.

Las Aventuras de Tom Sawyer nos enseñan 
que la magia es vivir y no haber vivido, 
sentir y no haber sentido, soñar y no haber 
soñado. En esta obra daremos vida a lo 
que los niños y las niñas persiguen hasta 
que la edad los acorrala: la libertad. Este 
espectáculo elige saltarse las normas de 
aquellos que marcan la rutina. ¿Siempre los 
héroes han sido los hombres?  No en nuestro 
Sawyer. Nuestra Sawyer. Un cambio de 
género en los clásicos personajes masculinos 
y una nueva mirada al día a día.

Un concert d’òpera, sarsuela i napolitanes 
La vida és un viatge, i aqueixa és la idea 
que ha volgut transmetre Dani Miquel 
amb aquest nou treball. Un nou espectacle 
on ens trobem amb personatges molt 
singulars com Enric Valor i els seus contes 
o amb els trens que recorren el nostre 
país i que han ajudat a canviar la vida de 
moltes persones. A més, trobarem a un 
Joan Petit que li agraden tots els ritmes i 
Feliu, que amb el seu rap ens descobreix 
les paradoxes de la vida moderna. I què 
dir de les cançons que sense adonar-
nos les coneixem tots i encara perduren 
malgrat aqueixes modes que van tan 
ràpides.

La vida es un viaje, y esa es la idea que 
ha querido transmitir Dani Miquel con 
este nuevo trabajo. Un nuevo espectáculo 
donde nos encontramos con personajes muy 
singulares como Enric Valor y sus cuentos 
o con los trenes que recorren nuestro país 
y que han ayudado a cambiar la vida de 
muchas personas. Además, encontraremos a 
un Joan Petit que le gustan todos los ritmos 
y Feliu, que con su rap nos descubre las 
paradojas de la vida moderna. Y qué decir 
de las canciones que sin darnos cuenta las 
conocemos todos y aún perduran a pesar de 
esas modas que van tan rápidas.

* Entrades per invitació: 5 euros (joves de fins a 25 anys), 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador), 6 euros (amfiteatre) i 6 euros (pati de butaques. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com.

* Preu de les entrades: 5 euros (joves de fins a 25 anys), 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador), 6 euros (amfiteatre) i 6 euros (pati de butaques. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com.

DimecresDissabte

OCTUBREOCTUBRE

19:00 h19:00 h
117

La Teta Calva

LES AVENTURES DE T. SAWYER
De Vinaròs a Oriola el país vola!

DANI MIQUEL en concert
Durada: 1 hora i 5 minuts
Gènere: teatre familiar (majors de 6 anys)
Idioma: valencià
Autor: adaptació de Xavo Giménez i María Cárdenas sobre el text Mark Twain
Direcció: Xavo Giménez
Intèrprets: Neus Alborch, Robert De La Fuente, Victoria Salvador / Verónica Andrés, Juli 
Cantó, Leo De Bari, Carlos Amador, Merce Tienda i Xavo Giménez
Producció: La Teta Calva i Centre Teatral Escalante

Durada: 1 hora i 10 minuts
Gènere: cançó
Idioma: valencià
Intèrprets: Dani Miquel i els Ma·Me·Mi·Mo·Músics (Josep Alcover, Rafa Solbes, Àlvar 
Carpi, Vicent Millo i Josep Maravilla)
Producció: Dani Miquel

TP

JiA
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León Benavente van protagonitzar fa més 
de 4 anys un dels debuts discogràfics 
més sorprenents dels últims temps amb 
el llançament del seu primer àlbum 
d’estudi. Amb alguns dels músics més 
importants de l’escena pop nacional en 
la seua formació com a Abraham Boba o 
Luís Rodríguez, León Benavente tornen 
amb la seua esperadísimo “2” sota el 
braç. Un àlbum novament produït per ells 
mateixos en els Garate Estudios d’Andoain 
amb Kaki Arkarazo i masteritzat per Mike 
Marsh de The Exchange Studios (Regne 
Unit), que està cridat a ser la confirmació 
davant el gran públic d’una banda 
anomenada a figurar entre els grans del 
pop nacional.

León Benavente protagonizaron hace más 
de 4 años uno de los debuts discográficos 
más sorprendentes de los últimos tiempos 
con el lanzamiento de su primer álbum de 
estudio. Con algunos de los músicos más 
importantes de la escena pop nacional en 
su formación como Abraham Boba o Luís 
Rodríguez, León Benavente vuelven con su 
esperadísimo ‘2’ bajo el brazo. Un álbum 
nuevamente producido por ellos mismos en 
los Garate Estudios de Andoain con Kaki 
Arkarazo y masterizado por Mike Marsh de 
The Exchange Studios (Reino Unido), que 
está llamado a ser la confirmación ante el 
gran público de una banda llamada a figurar 
entre los grandes del pop nacional.

* Preu de les entrades: Preu de les entrades: 10 euros (joves de fins a 25 anys), 12 euros (socis 
del Club de l’Espectador), 15 euros (amfiteatre) i 15 euros (pati de butaques. A la venda en 
taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com.

Dissabte

OCTUBRE

20:00 h
28

JiA

Presentant el seu nou disc ‘2’

LEÓN BENAVENTE en concert
Durada: indie rock
Intèrprets: Abraham Boba, Eduardo Baos, Luís Rodríguez i César Verdú
Producció: Emerge Producciones
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Els creadors d’’Imprebís’ i els productors 
d’’El sopar dels idiotes’ i ‘La ratonera’ 
ens porten l’obra més representada en la 
història del teatre als Estats Units: ‘Pels 
pèls’. Una comèdia policíaca per a morir-
se de riure: un assassinat amb quatre 
sospitosos i dos policies tancats a una 
perruqueria, on el públic decideix qui es 
l’assassí. Cada dia un final diferent per a 
una obra que ja ha entrat al Llibre Guiness 
dels Rècords. Vine a morir-te de riure i a 
triar qui serà hui el culpable.

Los creadores de ‘Imprebís’ y los productores 
de ‘La cena de los idiotas’ y ‘La ratonera’ nos 
traen la obra más representada en la historia 
del teatro en los Estados Unidos: ‘Por los 
pelos’. Una comedia policiaca para morirse 
de risa: un asesinato con cuatro sospechosos 
y dos policías cerrados a una peluquería, 
donde el público decide quién se el asesino. 
Cada día un final diferente para una obra 
que ya ha entrado al Libro Guiness de los 
Récords. Ven a morirte de risa y a elegir 
quién será hoy el culpable.

* Entrades per invitació: 8 euros (joves de fins a 25 anys), 8 euros (socis del Club de 
l’Espectador), 10 euros (amfiteatre) i 12 euros (pati de butaques. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com.

Dissabte

NOVEMBRE

20:00 h
11

L’Om Imprebís i Olympia Metropolitana

PEL PÈLS
Durada: 2 hores
Gènere: teatre d’humor
Idioma: valencià
Autor: Paul Pörtner
Direcció: Santiago Sánchez
Intèrprets: Rafa Alarcón, Carles Castillo, Lola Moltó, Carles Montoliu, Alfred Picó i Lara 
Salvador
Producció: L’Om Imprebís i Olympia Metropolitana

TP
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EL CASCANUECES

BALLET
NACIONAL RUSO

P.I.Tchaikovsky

Sergei Radchenko, Director
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02-BNR-casca-generico.pdf   1   9/6/17   13:30

‘El Cascanueces’, és un ballet de dos actes, 
originalment coreografiat per Marius 
Petipa i Lev Ivanov amb una partitura 
de Piotr Ilitx Txaikovski. El llibret és 
una adaptació del conte de Hoffmann 
‘El Cascanueces y el Rey Ratón’. Es va 
estrenar en el Teatre Mariinsky de Sant 
Petersburg, el 18 de desembre de 1892, en 
sessió doble amb l’òpera de Txaikovski, 
Iolanta.

El Cascanueces, es un ballet de dos actos, 
originalmente coreografiado por Marius 
Petipa y Lev Ivanov con una partitura de 
Piotr Ilyich Tchaikovsky. El libreto es una 
adaptación del cuento de Hoffmann ‘El 
Cascanueces y el Rey Ratón’. Se estrenó en el 
Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el 18 
de diciembre de 1892, en sesión doble con la 
ópera de Tchaikovsky, Iolanta.

* EEntrada gratuïta amb invitació: 22 euros (amfiteatre) i 24 euros (pati de butaques. A la 
venda en taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com.

Diumenge

NOVEMBRE

18:30 h
12

Russian National Ballet

EL CASCANUECES
Durada: 2 hores
Gènere: dansa clàssica
Autor: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Música: Piotr Ilitx Txaikovski
Coreografia: Marius Petipa i Lev Ivanov
Direcció: Sergey Radchenko
Intèrprets: Russian National Ballet
Producció: Goldberg Management

TP
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Cía. de Danza José Soriano

DE VUELTA
Durada: 1 hora i 30 minuts
Gènere: dansa espanyola
Direcció: José Soriano
Intèrprets: Marisa Rabadán, Virginia Sala, Eva Arcacia, José Soriano, Andrea Campillo, 
Inmaculada Jaén, Julia Rubio i el cos de ball de la companyia
Producció: Compañía José Soriano

Amb aquesta nova aposta que fa l’artista 
i coreògraf Alacantí José Soriano, realitza 
un recorregut musical i coreogràfic 
evolucionat i actual amb el propòsit 
de mostrar a l’espectador l’important i 
meravellosa que és la nostra cultura i que 
sens dubte va a emocionar i no deixarà 
indiferent als assistents. Compta amb un 
repertori de músiques seleccionades per 
l’artista, així com amb música en rigorós 
directe, interpretada i composta per una 
formació de músics liderada per David 
González.

Con esta nueva apuesta que hace el artista y 
coreógrafo alicantino José Soriano, realiza un 
recorrido musical y coreográfico evolucionado 
y actual con el propósito de mostrar al 
espectador lo importante y maravillosa que 
es nuestra cultura y que sin duda alguna 
va a  emocionar y no dejará indiferente a 
los asistentes. Cuenta con un repertorio 
de músicas seleccionadas por el artista, 
así como con música en riguroso directo, 
interpretada y compuesta por una formación 
de músicos liderada por David González.

* Preu de les entrades: XXX

TP

Dissabte

NOVEMBRE

20:00 h
18
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El musical, ambientat en 1959 en el Rydell 
High School, segueix les peripècies d’un 
grup d’adolescents, que es mouen entre 
les complexitats de l’amor, els cotxes i 
les carreres. I tot amanit amb els sons del 
primerenc rock and roll! Sandy i Danny 
han passat un romàntic i meravellós estiu 
junts, però les vacances s’acaben i els seus 
camins es separen. En tornar a l’institut 
tornen a trobar-se de manera sorprenent, 
però el problema és que la imatge i actitud 
de Danny no és la mateixa que durant 
l’estiu.

El musical, ambientado en 1959 en el Rydell 
High School, sigue las peripecias de un 
grupo de adolescentes, que se mueven entre 
las complejidades del amor, los coches y las 
carreras. ¡Y todo aderezado con los sonidos 
del primerizo rock and roll! Sandy y Danny 
han pasado un romántico y maravilloso 
verano juntos, pero las vacaciones se 
acabaron y sus caminos se separaron. Al 
regresar al instituto vuelven a encontrarse 
de manera sorpresiva, pero el problema es 
que la imagen y actitud de Danny no es la 
misma que durante el verano. 

* Preu de les entrades: 10 euros (amfiteatre) i 12 euros (pati de butaques. A la venda en 
taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com.

DiUMENGEDissabte

DESEMBREDESEMBRE

18:30 h18:30 h
1716

Durada: 2 hores i 20 minuts
Gènere: Teatre musical
Direcció: Noel Barrosos López
Intèrprets: Álex Carchano, Ana González, Pablo Gontan, Coral Mancha, Nicole Dónate, 
Iván Climent,  Miguel Ilario, Esther Mulio, Oscar Ruiz, Andrea Jover, Olga Ruiz, Mauro 
Moncho, Priscila Carmona, Noel Barroso i Sheila Ragel
Producció: Studio 23

JiA
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DimecresDimecres

JiAJiA

‘Tubs i tubes’ és una projecte musical 
dirigit a nens de 3 a 12 anys i format per 
diversos elements que giren entorn del 
concert que li dóna nom. Pretén apropar 
al públic de diferents edats un instrument 
tant important i espectacular com poc 
conegut: la tuba. A més també ens mostra 
altres instruments dissenyats i construïts 
per aquest concert a partir de tubs de 
diferents mides i materials.

‘Tubs i tubes’ es una proyecto musical 
dirigido a niños de 3 a 12 años y formado 
por varios elementos que giran en torno 
al concierto que le da nombre. Pretende 
acercar al público de diferentes edades un 
instrumento tanto importante y espectacular 
como poco conocido: la tuba. Además 
también nos muestra otros instrumentos 
diseñados y construidos por este concierto 
a partir de tubos de diferentes medidas y 
materiales.

* Sessions escolars concretades. Per a més informació: 965 537 142.

DijousDimecres

OCTUBREOCTUBRE

12:00 h12:00 h
10:00 h10:00 h
2525

eduCaixa - Obra Social ‘la Caixa’

TUBS I TUBES
Durada: 55 minuts
Gènere: concerts didàctics
Arranjaments: Albert Guinovart
Escenografia i vestuari: Paula Bosch
Disseny i construcció d’instruments: Xavi Gallego i Joan B. Domènech
Intèrprets: Víctor Ferragut, Joan B. Domènech i Maria Puertas
Producció: eduCaixa - Obra Social ‘la Caixa’
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JiA JiA

 

GALA CONCERT DE LA UDP

 

CONCERT DE SANTA CECÍLIA

Diiumenge

Dissabte

NOVEMBRE

NOVEMBRE

18:00 h

19:00 h

5

25

Amb la participació de: Cor Serpis UDP (sota la direcció d’Enrique J. Peidro Baldó), Coral 
Polifònica Alcoiana (sota la direcció d’Alexandra Soler Aguilar), la Societat Unió Musical 
d’Alcoi (sota la direcció de Gaspar Nadal i Maronda), l’Agrupació de Gales Líriques 
d’Alacant, el Ballet Virginia Bolufer i els solistes Juana María de Toro, Mª Carmen Yelo, 
José Manuel Mas, Javier Rubio, Charo Martos i Tania Bou 

Amb la participació de la Corporació Musical Nova d’Alcoi, la Societat Musical Nova 
d’Alcoi i la Societat Unió Musical d’Alcoi. 

* Accés lliure amb invitació. Les invitacions es poden recollir a la seu de l’Associació Serpis UDP.

* Accés lliure amb invitació. Per a més informació posar-se en contacte amb les entitats participants.
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La Gallina de lOsLa Gallina de lOs
HUEVOS DE OROHUEVOS DE ORO

Un espectáculo de: Ramon Molins

golden EGGS

TEATRO PARA ADULTOS
A PARTIR DE 4 AÑOS

* Preu de les entrades: 8 euros (joves de fins a 25 anys), 10 euros (socis del Club de 
l’Espectador), 10 euros (amfiteatre) i 12 euros (pati de butaques. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com.
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Us agraden els diners? Molt? Els grangers 
d’aquesta història no patien gens pels 
diners i sempre repartien el que tenien 
amb qui més ho necessitava, però un dia 
una gallina va arribar a la seva granja i 
va pondre un ou d’or. Us imagineu si us 
passa a vosaltres? ‘La Gallina dels Ous 
d’Or’ és un conte que conta que els diners 
són un “cuento”.

Os gustan el dinero? Mucho? Los granjeros 
de esta historia no sufrían nada por el dinero 
y siempre repartían el que tenían con quien 
más lo necesitaba, pero un día una gallina 
llegó a su granja y puso un huevo de oro. Os 
imagináis si os pasa a vosotros? ‘La Gallina 
dels Ous d’Or’ es un cuento que cuenta que 
el dinero son un “cuento”.

* Entrades per invitació: 5 euros (joves de fins a 25 anys), 6 euros (socis del Club de 
l’Espectador), 6 euros (amfiteatre) i 6 euros (pati de butaques. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com.

Premi a la Millor Direccó a FETEN - Feria Europea Teatro  2017
Premi del Jurat de les Autonomies i del Jurat Infantil a la Fira de Titelles de Lleida 2017

Dimecres

DESEMBRE

XXX h
3

Zum-Zum Teatre

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Durada: 50 minuts
Gènere: teatre i titelles per a públic major de 4 anys
Idioma: valencià
Direcció: Ramon Molins
Intèrprets: Begonya Ferrer i Ramon Molins/Albert Garcia
Producció: Zum-Zum Teatre

TP




