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Teatre MúsicaDansa Acte socialGÈNERE:

GENER
Dimecres 3, 19 hores
LA GALLINA DELS OUS D’OR
Zum-Zum Teatre

Diumenge 7, 19 hores
CONCERT D’ANY NOU
St. George Symphony Orchestra

Dissabte 13, 17.30 i 20.30 hores
6a GALA DE  
DANSA ACOVIFA
Amb la col·laboració de  

16 centres de dansa

Divendres 19, 21 hores
LUIS PIEDRAHITA
Las amigdalas de mis amigdalas  

son mis amigdalas

Dissabte 27, 20 i 21.30 hores
MI GRAN OBRA
David Espinosa

FEBRER
Diumenge 4, 19 hores
SYMPHONIC RHAPSODY  
OF QUEEN
One World Symphonic Orchestra

Diumenge 11, 19.15 hores
IL TROVATORE  
de Giuseppe Verdi
Ópera 2001 - Associació d’Amics de la 

Música

Divendres 16, 20 hores
SANT ANDREU JAZZ BAND
5é Aniversari Escola de Música Crescendo

Dissabte 24, 18.30 hores
CODA FINAL DEL  
175é ANIVERSARI
Societat Musical Nova d’Alcoi

Diumenge 25, 18.30 hores
SONS DE HOLLYWOOD
Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

MARÇ
Dissabte 3, 21 hores
SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Presenta ‘Vestida de nit’



Tots els públics Públic familiarTP F Joves i adults AdultsRECOMANACIONS D’EDAT: JiA A

Diumenge 4, 19 hores
AGRUPACIÓ MUSICAL 
SERPIS D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Dissabte 10, *horari per confirmar
AGRUPACIÓ MUSICAL  
SANTA CECÍLIA DE CASTALLA
Concert a benefici de l’Associació de 

Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer 

d’Alcoi Vi Comarca, organitzat per la 

Capitania 2018 de la Filà Verds

Diumenge 11, 11.45 hores
SOCIETAT UNIÓ  
MUSICAL D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Dissabte 17, 19.15 hores
SARSUELA EN CONCERT
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Diumenge 18, 11.45 hores
SOCIETAT MUSICAL  
NOVA D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Divendres 23, 20 hores
NEUS FERRI
Presenta ‘Aquí me tienes’

Diumenge 25, 11.45 hores
CORPORACIÓ MUSICAL  
PRIMITIVA D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Dissabte 31, 19.45 hores
VESPRA D’ABRIL
Associació de Sant Jordi

ABRIL
Dissabte 7, 19.15 hores
CARMEN, Víctor Ullate Ballet
Associació d’Amics  

de la Música d’Alcoi

Divendres 13 , 20.30 hores i dissabte 14, 
18 i 20.30 hores
SAINET FESTER:  
El alma de la Fiesta
Quadre Artístic de  

l’Associació de Sant Jordi

Divendres 20, 19 hores
CAPERUCITA.  
Lo que nunca se contó
Teloncillo Teatro

Diumenge 29, 20 hores
MARIA ARNAL & MARCEL 
BAGÉS + MIREIA VIVES & 
BORJA PENALBA
30é Aniversari Coordinadora Alcoià  

i Comtat pel Valencià
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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”.

F

Dimecres

GENER

19.00 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

* Preu de les entrades: 5 i 6 euros. Els xiquets i xiquetes de 3 anys o més menuts no han de 
comprar entrada però sí que han de recollir una invitació en la taquilla. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

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

*ESPECIAL SETMANA DE REIS
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Amb l’experimentat i reconegut mestre 
Francesc Estèvez en el podium, l’estrena 
de la St. Georges Symphony Orchestra com 
a Orquestra Resident de la Temporada de 
l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi 
va ser els dies 20 i 23 de novembre de 
2014 en el Teatre Principal d’Alacant i 
Teatre Calderón d’Alcoi respectivament, 
en el Concert Líric Homenatge a Alfredo 
Kraus, amb motiu del XV Aniversari de la 
defunció d’aquest il·lustre tenor espanyol. 
En aquesta ocasió seran els encarregats 
d’oficiar el Concert d’Any Nou d’aquest 
2018, amb l’acompanyament del baríton 
Jonghoon Heo i el Conservatori de Dansa 
d’Alcoi. S’interpretaran obres de Johann i 
Josef Strauss, Mozart, Offenbach, Rossini, 
Bizet i Chueca.

Con el experimentado y reconocido maestro 
Francesc Estèvez en el podium, el estreno 
de la St. Georges Symphony Orchestra como 
Orquesta Residente de la Temporada de 
la Asociación de Amigos de la Música de 
Alcoy fue los días 20 y 23 de noviembre de 
2014 en el Teatro Principal de Alicante y 
Teatre Calderón d’Alcoi respectivamente, 
en el Concierto Lírico Homenaje a Alfredo 
Kraus, con motivo del XV Aniversario del 
fallecimiento de este ilustre tenor español. En 
esta ocasión serán los encargados de oficiar 
el Concierto de Año Nuevo de este 2018, con 
el acompañamiento del barítono Jonghoon 
Heo y el Conservatorio de Danza de Alcoy. 
Se interpretarán obras de Johann y Josef 
Strauss, Mozart, Offenbach, Rossini, Bizet y 
Chueca.

* Preu de les entrades: 25, 35 i 40 euros. A la venda en la seu l’Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi, a través d’Internet a www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros 
IVA inclòs) i en la taquilla del Teatre Calderón d’Alcoi el dia de l’esdeveniment.

Diumenge

GENER

19.00 h
7

St. George Symphony Orchestra

CONCERT D’ANY NOU
Durada: 2 hores
Gènere: Música simfònica
Direcció: Francesc Estèvez
Intèrprets: St. Georges Symphony Orchestra, Jonghoon Heo (baríton)  
i el Conservatori de Dansa d’Alcoi
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

PROGRAMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA D’ALCOI

JiA



7

‘Il Trovatore’ és una de les òperes de Verdi 
més estimades, fins i tot durant la vida del 
compositor. L’òpera va ser acollida amb 
gran entusiasme en la seua estrena, el 19 
de gener de 1853 en el Teatre Apollo de 
Roma; el propi Guiseppe Verdi va dir que 
era la seua òpera més famosa. Juntament 
amb La Traviata i Rigoletto, Il Trovatore 
segueix sent una de les òperes de Verdi 
més representades i famoses a nivell 
mundial.

‘Il Trovatore’ es una de las óperas de Verdi 
más apreciadas, incluso durante la vida del 
compositor. La ópera fue acogida con gran 
entusiasmo en su estreno, el 19 de enero de 
1853 en el Teatro Apollo de Roma; el propio 
Guiseppe Verdi dijo que era su ópera más 
famosa. Junto con La Traviata y Rigoletto, Il 
Trovatore sigue siendo una de las óperas de 
Verdi más representadas y famosas a nivel 
mundial.

* Preu de les entrades: 30, 35 i 45 euros. A la venda en la seu l’Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi, a través d’Internet a www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros 
IVA inclòs) i en la taquilla del Teatre Calderón d’Alcoi el dia de l’esdeveniment.

Diumenge

FEBRER

19.15 h
11

Ópera 2001 - Associació d’Amics de la Música

IL TROVATORE de Giuseppe Verdi
Durada: 2 hores i 50 minuts
Gènere: Òpera
Idioma: Italià amb subtítols en castellà
Intèrprets: Solistes, cor i orquestra d’Ópera 2001
Producció: Ópera 2001 - Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

PROGRAMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA D’ALCOI

JiA
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L’Associació Comarcal Contra la Violència 
de Gènere i Familiar -ACOVIFA- organitza 
una nova Gala de Dansa, i ja és la sisena, 
a benefici de la mateixa entitat. Durant 
aquestes vora dues hores de festa 
comptarem amb les actuacions dels 
ballets i centres de dansa de la comarca, 
així com del Conservatori Municipal 
d’Alcoi.

La Asociación Comarcal Contra la Violencia 
de Género y Familiar -ACOVIFA- organiza 
una nueva Gala de Danza, y ya es la sexta, 
a beneficio de la misma entidad. Durante 
estas dos horas de fiesta contaremos con las 
actuaciones de los ballets y centros de danza 
de la comarca, así como del Conservatorio 
Municipal de Alcoi.

* Preu de les entrades: 8, 10 i 12 euros. Els xiquets i xiquetes de 3 anys o més menuts no han de 
comprar entrada però sí que han de recollir una invitació en la taquilla. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

Dissabte

GENER

20.30 h
17.30 h

13
Amb la col·laboració de 16 centres de dansa

6ª GALA DE DANSA ACOVIFA
Durada: 1 hora i mitja
Gènere: Dansa

AMB LA PARTICIPACIÓ: 
Estudi de Dansa Maite Ponsoda, Ballet Gabriel Amador, Companyia 

Identitas, A3 Danza, Masters Ballet, D*3 Jóvenes Artistas, Ballet 
Virgina Bolufer, Centro de Danza B&B, Gawazzi, Danzas Al-Azraq, 

Ballet Rafa Felipe, Conservatori Municipal de Dansa d’Alcoi, Centros 
de Danza Inma Cortés, Ballet Elena Tudela, Escola de Dansa Carmina 

Nadal i Ballet Ana Botella.

TP
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‘Las amígdalas de mis amígdalas son 
mis amígdalas’ és un espectacle d’stand 
up comedy creat i protagonitzat per Luis 
Piedrahita. Aquesta vegada el polifacètic 
artista vol pujar-se a l’escenari per a 
demostrar que només es viu una vegada… 
i que és aquesta. Molta gent diu “només 
es viu una vegada, quines ganes tinc 
que arribe!” Error! Aquest espectacle ens 
ensenya que la vida és com un hotel: 
un lloc en el qual anem a estar poc 
temps i hem d’emportar-nos tot el que 
puguem. Luis ens mostra les nostres 
misèries diàries perquè riguem d’elles. El 
seu humor recognoscible i quotidià ens 
ensenya a desactivar l’enveja, l’egoisme, la 
desconfiança…

‘Las amígdalas de mis amígdalas son mis 
amígdalas’ es un espectáculo de stand up 
comedy creado y protagonizado por Luis 
Piedrahita. Esta vez el polifacético artista 
quiere subirse al escenario para demostrar 
que sólo se vive una vez… y que es ésta. 
Mucha gente dice “sólo se vive una vez, 
¡qué ganas tengo de que llegue!” ¡Error! Este 
espectáculo nos enseña que la vida es como 
un hotel: un sitio en el que vamos a estar 
poco tiempo y tenemos que llevarnos todo 
lo que podamos. Luis nos muestra nuestras 
miserias diarias para que nos riamos de 
ellas. Su humor reconocible y cotidiano nos 
enseña a desactivar la envidia, el egoísmo, la 
desconfianza…

Divendres

GENER

21.00 h
19

Las amigdalas de mis amigdalas son mis amigdalas

LUIS PIEDRAHITA
Durada: 1 hora i 20 minuts
Gènere: Comèdia
Idioma: Castellà
Intèrprets: Luis Piedrahita
Producció: Producciones El Espectador

* Preu de les entrades: 15, 18 i 20 euros. A la venda en taquilla i a Internet a través de www.
ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

A
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‘Mi gran obra’ és una utopia: un espectacle 
de gran format que no escatima en 
despeses, amb material i equip artístic 
il·limitat. Amb un xicotet matís: l’escala 
no és 1:1. Aquesta peça qüestiona el valor 
dels grans projectes, d’aquelles creacions 
artístiques que treballen amb elevats 
pressupostos i el vertader valor cultural és 
difícilment demostrable, obres faraòniques 
i efectistes però poc honestes, carregades 
d’adorns però buides de contingut.

‘Mi gran obra’ es una utopía: un espectáculo 
de gran formato que no escatima en gastos, 
con material y equipo artístico ilimitado. 
Con un pequeño matiz: la escala no es 1:1. 
Esta pieza cuestiona el valor de los grandes 
proyectos, de aquellas creaciones artísticas 
que trabajan con elevados presupuestos y 
el verdadero valor cultural es difícilmente 
demostrable, obras faraónicas y efectistas 
pero poco honestas, cargadas de adornos 
pero vacías de contenido.

* Preu de les entrades: 10 euros. Amb un màxim de 20 espectadors per funció. A la venda 
en taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 
euros IVA inclòs).

Dissabte

GENER

21.30 h
20.00 h
27

David Espinosa

MI GRAN OBRA
Durada: 1 hora
Gènere: Teatre d’objectes damunt de l’escenari
Direcció i creació: David Espinosa
Intèrprets: David Espinosa - Cía. Hekinah Degul
Producció: David Espinosa i El Local Espacio de Creación

JiA
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Symphonic Rhapsody of Queen torna amb 
nou espectacle, noves cançons, canvis 
i novetats que ens portaran al més alt. 
La combinació més impactant de les 
melodies del millor rock de Queen amb la 
música clàssica. Un espectacle que suposa 
l’entrada en un espai valorat pel públic 
com a diferent, emotiu, espectacular i 
increïblement especial… La One World 
Symphonic Orchestra, juntament amb la 
Rrock Band, interpretaran els èxits més 
importants de la cèlebre banda anglesa. 
Format sempre per un elenc d’artistes 
internacionals de primer nivell, capacitats 
per a no defraudar als més fidels 
seguidors de Queen, sinó superar les seues 
expectatives amb escreix.

Symphonic Rhapsody of Queen regresa 
con nuevo espectáculo, nuevas canciones, 
cambios y novedades que nos llevarán a lo 
más alto. La combinación más impactante 
de las melodías del mejor rock de Queen 
con la música clásica. Un espectáculo que 
supone la entrada en un espacio donde el 
público lo valora como distinto, emotivo, 
espectacular e increíblemente especial… La 
One World Symphonic Orchestra, junto con 
la Rrock Band, interpretarán los éxitos más 
importantes de la célebre banda inglesa. 
Formado siempre por un elenco de artistas 
internacionales de primer nivel, capacitados 
para no defraudar a los más fieles seguidores 
de Queen, sino superar sus expectativas con 
creces.

*  Preu de les entrades: 35 i 38 euros. A la venda en taquilla i a Internet a través de  
www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

Diumenge

FEBRER

19.00 h
4

One World Symphonic Orchestra

SYMPHONIC RHAPSODY
OF QUEEN
Durada: 160 minuts
Gènere: Musical rock
Intèrprets: Patti Russo (Meat Loaf), Tommy Heart (Fair Warning), Thomas Vikström 
(Therion), Pablo Perea (La Tramp) Graciela Armendariz (soprano), Rock Band (formada 
per músics de prestigi internacional) i la One World Symphonic Orchestra
Producció: Moon World Records

JiA
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5é Aniversari Escola de Música Crescendo

SANT ANDREU JAZZ BAND
Direcció: Joan Chamorro
Producció: Sant Andreu Jazz Band - Escola de Música Crescendo

El que va començar en 2006 com un 
projecte educatiu de la Escola Municipal 
de Música de Sant Andreu s’ha consolidat 
com una magnífica orquestra de jazz, 
integrada per joves músics amb una 
edat que va dels 9 als 20 anys. Aquest 
assoliment ha sigut possible gràcies a 
la labor pedagògica del seu director, el 
saxofonista Joan Chamorro.

Lo que empezó en 2006 como un proyecto 
educativo de la Escola Municipal de Música 
de Sant Andreu se ha consolidado como una 
magnífica orquesta de jazz, integrada por 
jóvenes músicos con una edad que va de los 
9 a los 20 años. Este logro ha sido posible 
gracias a la labor pedagógica de su director, 
el saxofonista Joan Chamorro.

* Preu de les entrades: 15 euros (pati de butaques), 12 euros (amfiteatre) 10 euros (Club 
de l’Espectador i Joves fins a 25 anys). Els xiquets i xiquetes de 3 anys o més menuts 
no han de comprar entrada però sí que han de recollir una invitació en la taquilla. A la 
venda en taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 
1,21 euros IVA inclòs).

TP
Divendres

FEBRER

20.00 h
16
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La Societat Musical Nova d’Alcoi escriurà 
la cloenda del seu 175é aniversari amb 
música de José Carbonell i l’estrena 
de diverses composicions, amb motiu 
d’aquesta commemoració, en un concert 
que inclourà compassos amb sorpreses.

La Societat Musical Nova d’Alcoi escribirá 
la clausura de su 175 aniversario con 
música de José Carbonell y el estreno de 
varias composiciones, con motivo de esta 
conmemoración, en un concierto que incluirá 
compases con sorpresas.

* Sistema de lliurament d’entrades per confirmar.

Dissabte

FEBRER

18.30 h
24

Societat Musical Nova d’Alcoi

CODA FINAL DEL 175é 
ANIVERSARI
Durada: 100 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Joan Doménech Calaforra
Producció: Societat Musical Nova d’Alcoi

JiA
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La Música Vella, sota l’epígraf ‘Sons de 
Hollywood’, ens proposa un recorregut 
per aquelles músiques cinematogràfiques 
que, ben segur, ja formen part del nostre 
imaginari musical col·lectiu, però, això 
sí, organitzades cronològicament en el 
temps, la qual cosa ens permetrà apreciar 
la seua evolució a través de les dècades. 
A més a més, l’elecció proposada s’ha fet 
entre pel·lícules que han rebut, almenys, 
un Oscar en alguna de les categories.

La Música Vella, bajo el epígrafe ‘Sons 
de Hollywood’, nos propone un recorrido 
por aquellas músicas cinematográficas 
que, seguro, ya forman parte de nuestro 
imaginario musical colectivo, pero, eso sí, 
organizadas cronológicamente en el tiempo, 
lo cual nos permitirá apreciar su evolución 
a través de las décadas. Además, la elección 
propuesta se ha hecho entre películas que 
han recibido, al menos, un Oscar en alguna 
de las categorías.

* Preu de les entrades: 6 euros (amfiteatre i Club de l’Espectador) i 8 euros (pati de 
butaques). Els xiquets i xiquetes de 3 anys o més menuts no han de comprar entrada 
però sí que han de recollir una invitació en la taquilla. A la venda en taquilla i a Internet 
a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

Diumenge

FEBRER

18.30 h
25

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

SONS DE HOLLYWOOD
Durada: Música de banda
Direcció: Àngel Lluís Ferrando Morales i Eduard Terol
Producció: Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

JiA



SÍLVIA PÉREZ CRUZ 
Vestida de nit
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Després de tres anys tocant junts en 
directe cercant sense prejudicis i amb 
alegria una sonoritat pròpia, Sílvia 
Pérez Cruz decideix gravar i girar aquest 
espectacle acompanyada i acompanyant 
a cinc còmplices de luxe sota el nom de 
la cançó que van escriure els seus pares 
fa més de trenta anys, ‘Vestida de nit’. 
El quintet com a guitarra, com a ales, el 
quintet com un.

Tras tres años tocando juntos en directo 
buscando sin prejuicios y con alegría una 
sonoridad propia, Sílvia Pérez Cruz decide 
grabar y girar este espectáculo acompañada 
y acompañando a cinco cómplices de lujo 
bajo el nombre de la canción que escribieron 
sus padres hace más de treinta años, 
‘Vestida de nit’. El quinteto como guitarra, 
como alas, el quinteto como uno.

* Preu de les entrades: 28 euros (pati de butaques), 25 euros (amfiteatre) i 25 euros (Club 
de l’Espectador). Els xiquets i xiquetes de 3 anys o més menuts no han de comprar 
entrada però sí que han de recollir una invitació en la taquilla. A la venda en taquilla i a 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

Dissabte

MARÇ

21.00 h
3

Presenta ‘Vestida de nit’

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Durada: 90 minuts
Gènere: Música
Intèrprets: Sílvia Pérez Cruz (veu), Elena Rey i Carlos Montofor (violins),  
Anna Aldomá (viola), Joan Antoni Pich (violoncel) i Miguel Ángel  
Cordero (contrabaix) 
Producció: Un Millón de Producciones

JiA
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ACTES FESTERS 2018

Diumenge 4 de març, 19 hores

AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Dissabte 10 de març, *horari per confirmar

AGRUPACIÓ MUSICAL 
SANTA CECÍLIA DE CASTALLA

Concert a benefici de l’Associació de Familiars 
i Amics de Malalts d’Alzheimer d’Alcoi i Comarca, 

organitzat per la Capitania Mora 2018 
de la Filà Verds

Diumenge 11 de març, 11.45 hores

SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera
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Diumenge 18 de març, 11.45 hores

SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Diumenge 25 de març, 11.45 hores

CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI
Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Dissabte 31 de març, 19.45 hores

VESPRA D’ABRIL
Associació de Sant Jordi

Divendres 13 d’abril, 20.30 hores
i dissabte 14 d’abril, 18 i 20.30 hores

SAINET FESTER: El alma de la Fiesta
Un text d’Óscar Martínez dirigit per Marisa Albero

Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi
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Fernando Bañó Ferrando va completar 
una rellevant carrera com a cantant de 
sarsuela que el va portar als principals 
escenaris espanyols i hispanoamericans. 
A Barcelona va fer diverses temporades, 
destacant les seues interpretacions de 
Marina, La tabernera del puerto i La viuda 
alegre. En 1962, després de ressentir-se 
d’una afecció vocal, es va retirar per a 
dedicar-se a l’ensenyament a Alcoi i a 
regentar la que seria una popularísima 
tenda de plàstics en el cèntric carrer de 
Sant Francesc. Fernando Bañó va arribar a 
ser una persona molt volguda i estimada a 
Alcoi, la seua ciutat d’adopció.

Fernando Bañó Ferrando realizó una 
relevante carrera como cantante de zarzuela 
que lo llevó a los principales escenarios 
españoles e hispanoamericanos. En Barcelona 
hizo varias temporadas, destacando sus 
interpretaciones de Marina, La tabernera 
del puerto y La viuda alegre. En 1962, tras 
resentirse de una afección vocal, se retiró 
para dedicarse a la enseñanza en Alcoy y 
a regentar la que sería una popularísima 
tienda de plásticos en la céntrica calle de 
San Francisco. Fernando Bañó llegó a ser una 
persona muy querida y estimada en Alcoy, su 
ciudad de adopción. 

* Preu de les entrades: 20, 25 i 35 euros. A la venda en la seu l’Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi, a través d’Internet a www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros 
IVA inclòs) i en la taquilla del Teatre Calderón d’Alcoi el dia de l’esdeveniment.

Dissabte

MARÇ

19.15 h
17

Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

SARSUELA EN CONCERT
En record del tenor Fernando Bañó Ferrando

Durada: 1 hora i 40 minuts
Gènere: Sarsuela amb solistes i orquestra
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

PROGRAMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA D’ALCOI

JiA
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Més d’un segle després de la seua estrena, 
aquesta nova proposta vol allunyar-se dels 
tòpics i llocs comuns per a endinsar-se en 
l’essència de la història i llançar nova llum 
sobre un dels personatges més polièdrics 
de la ficció. Una ‘Carmen’ del segle XXI, 
que no deixarà a ningú indiferent i que 
arriba, segons la crítica especialitzada, 
com un dels millors muntatges mai vistos 
del Víctor Ullate Ballet.

Más de un siglo después de su estreno, 
esta nueva propuesta quiere alejarse de los 
tópicos y lugares comunes para adentrarse 
en la esencia de la historia y arrojar 
nueva luz sobre uno de los personajes más 
poliédricos de la ficción. Una ‘Carmen’ del 
siglo XXI, que no dejará a nadie indiferente 
y que llega, según la crítica especializada, 
como uno de los mejores montajes jamás 
vistos del Víctor Ullate Ballet.

* Preu de les entrades: 25, 30 i 40 euros. A la venda en la seu l’Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi, a través d’Internet a www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros 
IVA inclòs) i en la taquilla del Teatre Calderón d’Alcoi el dia de l’esdeveniment.

Dissabte

ABRIL

19.15 h
7

Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

CARMEN, Víctor Ullate Ballet
Durada: 1 hora i 45 minuts
Gènere: Dansa
Coreografia: Víctor Ullate
Direcció artística: Eduardo Lao
Música: Georges Bizet, Pedro Navarrete
Producció: Víctor Ullate Ballet - Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

PROGRAMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA D’ALCOI

JiA
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Presenta ‘Aquí me tienes’

NEUS FERRI
Durada: 90 minuts
Génere: Música pop-rock
Intèrprets: Neus Ferri (veu i guitarra), José de Castro ‘Jopi’ (guitarra),  
Isi Ruiz (guitarra), Marco Niemietz (baix), Matt de Vallejo (bateria),  
Gabriel Peso (teclats)
Producció: Mayte Barbazán 

* Preu de les entrades: 12 euros (pati de butaques), 10 euros (amfiteatre i Club de 
l’Espectador) i 8 euros (Joves fins a 25 anys). Els xiquets i xiquetes de 3 anys o més 
menuts no han de comprar entrada però sí que han de recollir una invitació en la 
taquilla. A la venda en taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

Divendres

MARÇ

20.00 h
23

Neus Ferri s’ha estrenat com a creadora 
amb ‘Aquí me tienes’. Aquest primer 
treball en solitari gravat en 2015, 
produït per José de Castro (Jopi) i editat 
recentment per Warner Music Spain, ens 
mostra la cara més íntima i salvatge de 
Neus. Les seues lletres, versatilitat i força 
no deixen a ningú indiferent.

Neus Ferri se ha estrenado como creadora 
con ‘Aquí me tienes’. Este primer trabajo 
en solitario grabado en 2015, producido por 
José de Castro (Jopi) y editado recientemente 
por Warner Music Spain, nos muestra la 
cara más íntima y salvaje de Neus. Sus 
letras, versatilidad y fuerza no dejan a nadie 
indiferente.

JiA
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Caputxeta? Una altra vegada? Quantes 
vegades s’ha explicat aquest conte? 
Moltes, milers, milions. Tantes com a 
mares i pares li’l van explicar als seus fills. 
Va començar com un conte popular que 
passava de boca en boca; Charles Perrault 
el va fer llibre. Els germans Grimm van 
salvar a l’àvia i a Caputxeta, introduint al 
llenyataire. I es van fer moltes pel·lícules. 
Val la pena tornar a explicar-ho? Creiem 
que sí. Alguna cosa té aquest conte que 
passa de generació en generació. I com ho 
explicarem? A la nostra manera, jugant 
amb els personatges, transformant el relat 
en una comèdia d’embolics dislocats. Res 
és com hauria de ser. I ningú sap com 
aquest joc pot acabar...

¿Caperucita? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces 
se ha contado este cuento? Muchas, miles, 
millones. Tantas como madres y padres se 
lo contaron a sus hijos. Comenzó como un 
cuento popular que pasaba de boca en boca; 
Charles Perrault lo hizo libro. Los hermanos 
Grimm salvaron a la abuela y a Caperucita, 
introduciendo al leñador. Y se hicieron 
muchas películas. ¿Vale la pena volver a 
contarlo? Creemos que sí. Algo tiene este 
cuento que pasa de generación en generación. 
¿Y cómo lo contaremos? A nuestra manera, 
jugando con los personajes, transformando el 
relato en una comedia de enredos dislocados. 
Nada es como debería ser. Y nadie sabe cómo 
este juego puede terminar...

* Entrada lliure amb invitació. Invitacions per als alumnes dels centres participants (i 
familiars) en la II Mostra de Teatre Escolar.

Divendres

ABRIL

19.00 h
20

Teloncillo Teatro

CAPERUCITA.  
LO QUE NUNCA SE CONTÓ
Durada: 55 minuts
Gènere: Teatre Familiar
Idioma: Castellà
Autor i direcció: Claudio Hochman
Intèrprets: Javier Carballo, Silvia Martín, Ángeles Jiménez i Juan Luis Sara 
Producció: Teloncillo Teatro (Ana I. Gallego i Ángel Sánchez)

F

*GALA CLOENDA II MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR
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L’escenari del Teatre Calderón d’Alcoi 
acollirà les actuacions de dos duets molt 
particulars: Maria Arnal i Marcel Bagés i 
Mireia Vives i Borja Penalba. Els primers 
han construït un discurs al voltant de la 
memòria a partir d’enregistraments de 
fonoteques digitalitzades i presentaran 
el seu primer llarga durada, ’45 cerebros 
y 1 corazón’. Els segons, després de posar 
música als poemes del llibre ‘L’amor fora 
de mapa’ de Roc Casagran, s’han decidit a 
mostrar les seues composicions pròpies a 
ritme de pop, rock i rumba al disc ‘Línies 
en el cel elèctric’.

El escenario del Teatre Calderón d’Alcoi 
acogerá las actuaciones de dos dúos muy 
particulares: Maria Arnal i Marcel Bagés y 
Mireia Vives i Borja Penalba. Los primeros 
han construido un discurso alrededor de 
la memoria a partir de grabaciones de 
fonotecas digitalizadas y presentarán su 
primer larga duración, ’45 cerebros y 1 
corazón’. Los segundos, después de poner 
música a los poemas del libro ‘L’amor fora 
de mapa’ de Roc Casagran, se han decidido 
a mostrar sus composiciones propias a ritmo 
de pop, rock y rumba en el disco ‘Línies en el 
cel elèctric’.

*  Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre, Club de 
l’Espectador, Joves fins a 25 anys i socis de la Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià 
i Escola Valenciana) i 8 euros (Joves fins a 25 anys). Els xiquets i xiquetes de 3 anys o 
més menuts no han de comprar entrada però sí que han de recollir una invitació en la 
taquilla. A la venda en taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

Diumenge

ABRIL

20.00 h
29

30é Aniversari Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià

MARIA ARNAL &  
MARCEL BAGÉS + MIREIA  
VIVES & BORJA PENALBA
Durada: 2 hores i mitja
Gènere: Cançó d’autor contemporània

TP
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AVANÇ - 11 DE MAIG
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AVANÇ - 26 DE MAIG
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