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Divendres 1, a les 20.30 h. MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI Pàg. 21
ELS NOSTRES
Teatres del Poble Valencià - Diputació de València

Diumenge 10 juny Pàg. 26
BALLET VIRGINIA BOLUFER
Gala Final de Curs

Dimecres 14 juny Pàg. 26 
BALLET INMA CORTÉS
Gala Final de Curs

Dissabte 16, a les 19 h Pàg. 25
ORQUESTRA SIMFÒNICA D’ALCOI
Dia Europeu de la Música

Dimecres 20 i dijous 21, a les 20 h Pàg. 25
CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA JOAN CANTÓ
Gala Final de Curs

Dissabte 23 juny Pàg. 26
CENTRO DE DANZA B&B 
Gala Final de Curs

Dimecres 27 juny Pàg. 26
MASTERS BALLET
Gala Final de Curs

Dissabte 29 juny Pàg. 25
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA JOAN CANTÓ 
Gala Final de Curs

Diumenge 1 juliol Pàg. 26
BALLET RAFA FELIPE
Gala Final de Curs

Dijous 5 juliol Pàg. 26
A3 DANZA
Gala Final de Curs

Dissabte 7 juliol Pàg. 26
BALLET ANA BOTELLA
Gala Final de Curs

AVANÇ  TEMPORADA 2018 - 2019 Pàg. 27

Divendres 27, a les 19.30 h Pàg. 22
IV GALA DE CONSERVATORIS
Dia Internacional de la Dansa

Diumenge 29, a les 20 h  Pàg. 5
MARIA ARNAL & MARCEL BAGÉS + 
MIREIA VIVES & BORJA PENALBA
30é Aniversari Coordinadora Alcoià - Comtat pel Valencià

Dissabte 5, a les 18 i 21.45 h  Pàg. 23
EL FANTASMA DE LA ÓPERA
Cor i solistes i la Universal Symphony Orchestra

Divendres 11, a les 19 h   Pàg. 7
GISELLE
Ballet de Moscou

Dissabte 19 i diumenge 20, a les 19 h  Pàg. 24
BOHEMIOS
Sociedad Musical El Trabajo

AVANÇ MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI  Pàg. 8

Dissabte 26, a les 19 h. MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI  Pàg. 11
MERLÍN, LA LEYENDA
Trencadís Produccions

Dilluns 28, a les 20 h. MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI Pàg. 13
MULÏER
Cia. Maduixa

Dimarts 29, a les 20.30 h. MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI  Pàg. 15
37 GUERNICA 17
Factoría Echegaray - Cía. de Danza Fernando Hurtado

Dimecres 30, a les 20.30 h. MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI Pàg. 17
MOBY DICK
Teatre Goya - Focus

Dijous 31, a les 21 h. MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI Pàg. 19
DANCING WITH FROGS
Sol Picó Compañía de Danza

DANSA TEATRE MÚSICAGènere:

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL
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Maria Arnal
& Marcel Bagés

Mireia Vives
& Borja Penalba

MARIA ARNAL & 
MARCEL BAGÉS + MIREIA 
VIVES & BORJA PENALBA

30é Aniversari Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià

Diumenge

29
20.00 h

ABRIL

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 en el 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 eléctric”. 

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 - 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 en Internet a través de www.ticketalcoi.com 
(despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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 Cançò d’autor contemporània.Gènere:
2 hores i mitja.Durada: 

Joves i adults
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GISELLE
Ballet de Moscou

Divendres

11
19.00 h

MAIG

El Ballet de Moscou, aclamada companyia 
amb quasi 30 anys sobre els escenaris de 
tot el món, ens invita, dins de la seua 18a 
Gira de Primavera, a gaudir d’una de les 
obres més emblemàtiques del repertori 
clàssic de ballet. 

Ballet captivador, on una bella i fràgil 
jove, Giselle, mor després de patir un 
desengany amorós. En morir “donzella” 
es convertirà en un esperit nocturn del 
bosc, una willi. Una nit, quan el seu amat 
Duc Albrecht és castigat per les willis en 
el bosc, Giselle mostrant el seu amor 
etern, salvarà l’enamorat i el protegirà de 
Myrtha, la reina de les willis.

El Ballet de Moscú, aclamada compañía con 
casi 30 años sobre los escenarios de todo el 
mundo nos invita, dentro de su Gira de 
Primavera 18, a disfrutar de una de las obras 
más emblemáticas del repertorio clásico de 
ballet. 

Ballet cautivador, donde una bella y frágil 
joven Giselle muere tras sufrir un desengaño 
amoroso. Al morir “doncella” se convertirá en 
un espíritu nocturno del bosque, una willi. 
Una noche, cuando su amado Duque 
Albrecht es castigado por las willis en el 
bosque, Giselle mostrando su amor eterno, 
salvará al enamorado protegiéndole de 
Myrtha, la reina de las willis.

Preu de les entrades: 18 euros (pati de butaques), 15 euros (amfiteatre, Club de l’Espectador), 10 euros 
(alumnes d’academies de dansa). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com 
(despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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Gènere: Ballet clàssic
Timur Fayziev.Direcció: 

 Cristina Terentiev i Alexey Terentiev.Solistes:
1ª part 55’ – descans 20’ – 2ª part 50’.Durada: 

Tots els públics
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XXVIII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI

Seda-Trencadís (Madrid) 
MERLÍN, LA LEYENDA
Teatre Musical

Cia. Maduixa (C. Valenciana)
MULIER 
(versió de sala)
Dansa 

La Teta Calva (C. Valenciana)
PEPA CALCESLLARGUES 
Teatre Familiar
 
Bramant (C. Valenciana)
PETITS EPISODIS DE FEIXISME 
QUOTIDIÀ
Teatre

Tremor Dance Company (C. Valenciana)
KONVERGENTZ
Dansa 

Cia. Danza Fernando Hurtado - Factoría 
Echegaray (Andalusia)
37 / GUERNICA / 17 
Dansa 

Pérez & Disla (C. Valenciana) 
WILLKOMENN MERKEL 
(Comedia bávara)
Teatre 

Teatro Gorakada (País Basc)
EL VIAJE DE ULISES
Teatre familiar 

Bambalina Teatre Practicable (C. Valenciana) 
LA CELESTINA
Titelles

Asaco Producciones (Extremadura)
TANQUE GURUGÚ
Teatre de carrer

Lucas Locus (C. Valenciana)
HABITACIÓ 801
Circ – Mim 

Teatre Goya (Catalunya)
MOBY DICK
Teatre 

Toompak (Madrid)
TOOMPAK SHOW 
(musicadores de objetos)
Teatre - Concert

El Pont Flotant (C. Valenciana)
LES 7 DIFERÈNCIES
Teatre familiar

El Ball de Sant Vito (C. Valenciana) 
EL REI MIDES I LES 
METAMORFOSIS
Titelles

La Fam Cia de Teatre (C. Valenciana)
THE WOLVES
Teatre de carrer

La Dependent Cia de Teatre (C. Valenciana)
SEPAREU-VOS JUNTS
Teatre

Sol Picó Cia de Danza (Catalunya)
DANCING WITH FROGS
Dansa

Teatro Che y Moche (Aragó)
EL FUNERAL. OUA UMPLUTE
Teatre - Concert

Teatre del Poble Valencià / Teatres de la 
Diputació de València (C. Valenciana)
ELS NOSTRES
Teatre

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ

Aquesta programació és susceptible de canvis d’última hora. 
Informació actualitzada a la web www.mostrateatre.com
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MERLÍN, LA LEYENDA
Trencadis Produccions

Dissabte

26
19.00 h

MAIG

Una història amb gust de llegenda artúrica, 
que gira al voltant de la figura mítica del 
mag Merlí. El rei Uther mor i deixa com a 
hereu al tron d’Anglaterra el jove Artús i el 
mag Merlí s’encarrega d’amagar el futur rei 
fins que cresca i puga fer-se càrrec de la 
corona.
La història d’amor impossible entre Artús i 
Ginebra es veurà truncada per les 
ambicions de la despietada bruixa 
Morgana.

Una aposta artúrica explicada des del més 
pur llenguatge musical i amb tots els 
elements perquè l'espectador visca 
l'experiència com un somni inoblidable.

Una historia con sabor a leyenda artúrica, 
que gira alrededor de la �gura mítica del 
mago Merlín. El rey Uther muere dejando 
como heredero al trono de Inglaterra al 
pequeño Arturo y el mago Merlín se encarga 
de esconder al futuro rey hasta que crezca y 
pueda hacerse cargo de la corona.
La historia de amor imposible entre Arturo y 
Ginebra se verá truncada por las ambiciones 
de la despiadada Bruja Morgana. 

Una apuesta artúrica contada desde el más 
puro lenguaje musical y con todos los 
elementos para que el espectador viva la 
experiencia como un sueño inolvidable.
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 Teatre musical.Gènere:
 José Tomàs Chàfer.Direcció: 

 Javier Gurruchaga, José Gasent, Marina Damer, Paola Navalón, Intèrprets:
Jordi Ballester, Arturo Sebastià, Fátima Gregorio y Sergio Escribano. 

90 min. Castellano.Durada: Idioma: 

Preu de les entrades: 12 euros (pati de butaques), 10 euros (amfiteatre), 8 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 

Tots els públics

XXVIII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
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MULÏER
Cia. Maduixa

Dilluns

28
20.00 h

MAIG

Mulïer és un espectacle de dansa sobre 
xanques interpretat per cinc ballarines. 
Amb aquest muntatge pretenem 
investigar els límits físics amb la dansa i 
l’equilibri, el moviment i la poesia o la 
força i les emocions. Les dones són el 
nostre punt de partida. L’espectacle neix 
de la necessitat d’explorar la identitat 
femenina a través del joc corporal, tot 
posant l’accent en la imatge, la poètica 
visual i la narració per tal d’arribar a la 
sensibilitat de l’espectador.

Aquest espectacle és un homenatge a 
totes les dones que durant segles i segles 
d’opressió han lluitat i continuen lluitant 
per mantenir viu el seu jo salvatge, i que 
reclamen el seu dret de ballar i córrer 
lliurement per la nostra societat.

Mulïer es un espectáculo de danza sobre 
zancos interpretado por cinco bailarinas.
Con este montaje pretendemos investigar los 
límites físicos con la danza y el equilibrio, el 
movimiento y la poesía o la fuerza y las 
emociones. Las mujeres son nuestro punto de 
partida. El espectáculo nace de la necesidad de 
explorar la identidad femenina a través del 
juego corporal, haciendo hincapié en la 
imagen, la poética visual y la narración para 
llegar a la sensibilidad del espectador.

Este espectáculo es un homenaje a todas las 
mujeres que durante siglos y siglos de opresión 
han luchado y siguen luchando para mantener 
vive su yo salvaje, y que reclaman su derecho 
de bailar y correr libremente por nuestra 
sociedad.

13

Gènere: Dansa. (versió en sala de l’espectacle)
Laia Sorribes, Melissa Usina, Esther Latorre, Intèrprets: 

Ana Lola Cosín, Lara Llavata/Paula Quiles. 
Joan Santacreu. Idea i direcció: 

Mamen García.Coreografía: 
50 min. Durada: 

Tots els públics

Premi Max al Millor Espectacle de 
Carrer i Millor composició musical.

Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre), 6 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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MULÏER
Cia. Maduixa

Dilluns

28
20.00 h

MAIG
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distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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37 GUERNICA 17
Cía de Danza Fernando Hurtado - Factoría Echegaray 

Dimarts

29
20.30 h

MAIG

El 26 d'abril de 1937 la ciutat de Gernika 
és bombardejada per les tropes 
franquistes. Al mateix temps el Govern 
de la Segona República encarrega a 
Picasso un quadre per a l'Exposició 
Universal de París d'aquest any. 

En 2017 es va complir el 80é aniversari de 
la seua creació. Què va voler plasmar el 
pintor? Quina reflexió fa d’aquest succés 
i com està plasmat en la pintura? 

37 Guernica 17 vol homenatjar aquesta 
obra i entrar a respondre aquestes i 
altres preguntes, o almenys intentar-ho.

El 26 de abril de 1937 la ciudad de Gernika 
es bombardeada por las tropas franquistas. 
Al mismo tiempo el Gobierno de la Segunda 
República encarga a Picasso un cuadro para 
la Exposición Universal de París de ese año. 

En el 2017 se cumplió el 80 aniversario de su 
creación. ¿Qué quiso plasmar el pintor? ¿Qué 
re�exión hace de este suceso y como está 
plasmado en la pintura? 

37 Guernica 17 quiere homenajear esta 
obra y entrar a responder estas y otras 
preguntas, o por lo menos intentarlo.

15

Gènere: Dansa. 
Coreografia i direcció: Fernando Hurtado.

Marina Miguélez, Inma Montalvo, Teresa Santos, Intèrprets: 
Arturo Vargas i Fernando Hurtado. Substitut: Raúl Durán.

Loscil, Hildur Gubnadoitir, Einstürzende Neubaten, Música: 
Giacomo Puccini, Kogonada, Kluster Electric, Charles Aznavour...

 58 min.Durada:

Tots els públics

Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre), 6 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre), 6 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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MOBY DICK
Teatre Goya - Focus

Dimecres

30
20.30 h

MAIG

El capità Ahab és un dels grans 
personatges de la literatura universal. Un 
ésser que evidencia l’obsessió humana 
que va més enllà de la raó, capaç de 
consumir la voluntat i eliminar qualsevol 
element bondadós de l’ànima.

De Moby Dick s’han realitzat múltiples 
adaptacions, algunes de més properes a 
l’original que d’altres. Aquest muntatge 
està inspirat en la solitària figura d’Ahab i 
la seva lluita contra la balena. I convida a 
l’espectador a fer un viatge a les 
profunditats de la bogeria d’un home 
capaç de tot per satisfer la seva obstinació.

Un espectacle total, valent i innovador.

El capitán Ahab es uno de los grandes 
personajes de la literatura universal. Un ser 
que evidencia la obsesión humana que va 
más allá de la razón, capaz de consumir la 
voluntad y eliminar cualquier elemento 
bondadoso del alma.

De Moby Dick se han realizado múltiples 
adaptaciones, algunas más cercanas al 
original que otros. Este montaje está 
inspirado en la solitaria �gura de Ahab y su 
lucha contra la ballena. E invita al 
espectador a hacer un viaje a las 
profundidades de la locura de un hombre 
capaz de todo para satisfacer su empeño.

Un espectáculo total, valiente e innovador.

17

AdultsGènere: Teatre. 
Text: Juan Cavestany, basat en la novel·la de Herman Melville.

 Andrés Lima.Direcció:
Josep Maria Pou, Jacob Torres i Oscar Kapoya.Intèrprets: 

 80 min.  Castellano.Durada: Idioma:

Preu de les entrades: 16 euros (pati de butaques), 12 euros (amfiteatre), 10 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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XXVIII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI



DANCING WITH FROGS
Sol Picó Compañía de Danza

Dijous

31
21.00 h

MAIG

A Dancing With Frogs es reflexiona, 
qüestiona i analitza el món de la 
masculinitat, aquesta altra meitat, el 
complement biològic del femení. Què és 
allò masculí sense la part femenina? Hi ha 
límits entre ells? Com viu, sent, actua, 
pateix, es relaciona amb el món, l’home 
del segle XXI? És el mateix de sempre o 
alguna cosa hi ha canviat? Com ha de ser 
un home? Què s’ha de fer per a ser-ne un?

Sol Picó balla amb gripaus o amb 
lumbersexuals, neo-macarrons, 
metrosexuals i andrògins en una aventura 
àcida, bruta, gamberra i tragicòmica.

En Dancing With Frogs se re�exiona, 
cuestiona y analiza el mundo de la 
masculinidad, ésta otra mitad, el 
complemento biológico del femenino. ¿Qué es 
lo masculino sin la parte femenina? ¿Hay 
límites entre ellos? ¿Cómo vive, siente, actúa, 
sufre, se relaciona con el mundo, el hombre 
del siglo XXI? ¿Es lo mismo de siempre o algo 
ha cambiado ?, ¿Cómo debe ser un hombre ?, 
¿Qué hay que hacer para ser uno?

Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales, 
neo-macarras, metrosexuales y andróginos en 
una aventura ácida, bruta, gamberra y 
tragicómica.

Gènere: Dansa. 
Direcció: Sol Picó. 

Carlos Fernández.Assistent de coreografia: 
Antoni Comas, Daniel Corrales, Elías Torrecillas, Intèrprets: 

Guillermo Weickert,  Junyi Sun, Pere Jou, Valentí Rocamora.
60 min.Durada: 

Adults

Preu de les entrades: 12 euros (pati de butaques), 10 euros (amfiteatre), 8 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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21

ELS NOSTRES
Teatre del Poble Valencià / Teatres de la Diputació de València

Coproducció Institut Valencià de Cultura / Diputació de València

“¿Cuántas veces necesita la gente de Europa 
escuchar lo que está pasando? ¿Cuántos 
periodistas viven de nuestro sufrimiento? 
¿Cuánto dinero paga una televisión para 
emitir un documental sobre nosotros, los 
refugiados no refugiados? ¿Cuánto cobra un 
escritor para describir nuestra desgracia? 
¿Cuánto cobra el obrero que pone la valla 
que nos mantiene presos en estos campos? 

Llega a Francia, hija mía, y róbales un poco 
de esa riqueza.”

Gènere: Teatre. 
Textos: Xavi Puchades, Begoña Tena, Juli Disla i Patrícia Pardo.

Eva Zapico.Direcció: 
Lucía Aibar, Carlos Amador, Amador Artiga  , Empar Canet, Intèrprets: 

Rosanna Espinós, Cristina Fernández Pintado, Àngel Fígols  , Estela 
Martínez   , Toni Misó   , Miguel Sweeney. 

100 minuts. Durada: 

Adults

“Quantes vegades necessita la gent 
d’Europa escoltar el que està passant? 
Quants periodistes viuen del nostre 
patiment? Quants diners paga una 
televisió per emetre un documental 
sobre nosaltres, els refugiats no 
refugiats? Quant cobra un escriptor per 
descriure la nostra desgràcia? Quant 
cobra l’obrer que posa la tanca que ens 
manté presos en estos camps? 

Arriba a França, filla meua, i furta’ls un 
poc d’eixa riquesa.”

Divendres

1
20.30 h

JUNY

Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre), 6 euros (Club de l'Espectador, 
joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 
distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 
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IV GALA DE CONSERVATORIS
Conservatoris d’Alacant, Benidorm, Novelda, Sant Vicent del Raspeig i Alcoi

Dia Internacional de la Dansa

27
19.30 h

ABRIL

El Dia Internacional de la Dansa va ser 
establit en 1982 per la Unesco, atenent a 
una iniciativa del Comité Internacional de 
Dansa. Per celebrar-ho, es va triar el 29 
d'abril, per ser el natalici de Jean-Georges 
Noverre, innovador i estudiós d'aquest art, 
mestre i creador del ballet modern. 

Des del Conservatori Municipal de Dansa 
d'Alcoi s'ha volgut donar empenta a 
aquesta celebració amb una gala anual de 
dansa que reunirà un centenar de 
ballarins i ballarines arribats dels 
conservatoris d'Alacant, Benidorm, 
Novelda, Sant Vicent del Raspeig i Alcoi 
com a centre amfitrió.

El Día Internacional de la Danza fue 
establecido por la Unesco en 1982, atendiendo 
a una iniciativa del Comité Internacional de 
Danza. Para celebrarlo, se eligió el 29 de abril, 
por ser el natalicio de Jean-Georges Noverre, 
innovador y estudioso de este arte, maestro y 
creador del ballet moderno. Desde el 
Conservatorio Municipal de Danza de Alcoi se 
ha querido dar empuje a esta celebración con 
una gala anual de danza que reunirá a un 
centenar de bailarinas y bailarines llegados de 
los conservatorios de Alicante, Benidorm, 
Novelda, Sant Vicent del Raspeig y Alcoy como 
centro an�trión.

Entrada gratuïta per invitació. Retirada d’invitacions al Conservatori Municipal de Dansa al carrer Joan 
Cantó, 2.

22

PRODUCCIÓ LOCAL

Divendres

EL FANTASMA DE LA ÓPERA
Production concert

Cor, solistes i la Universal Symphony Orchestra
MAIG

18 i 21.45 h

Tots els públicsTots els públics

Preu de les entrades: 35 i 45 euros. Venda a les oficines de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi, 
carrer Santa Ll c a, 3- baixos,  de 17.30 a 20 h, a www.ticketalcoi.com i el dia de la representació a la ú i
taquilla del Teatre Calderón. 

Director musical: José Martínez Colomina 
Director del coro: Ángel Carrillo 
Director: Juan Carlos Barona 
Co-Director: Didier Otaola 
Producción: Asociación de Amigos de la 
Música de Alcoy 

Música: Andrew Lloyd Webber 
Letras: Charles Hart 
Letras adicionales: Richards Stilgoe 
Orquestaciones: David Cullen y Andrew 
Lloyd Webber 
Producción original: Cameron Mackintosh 
Ltd. y The Really Useful Group Ltd. 
Traducción: Eduardo Galán 

Director musical: José Martínez Colomina 
Director del cor: Ángel Carrillo 
Director: Juan Carlos Barona 
Codirector: Didier Otaola 
Producció: Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi 

Música: Andrew Lloyd Webber 
Lletres: Charles Hart 
Lletres adicionals: Richards Stilgoe 
Orquestracions: David Cullen i Andrew 
Lloyd Webber 
Producció original: Cameron Mackintosh 
Ltd. i The Really Useful Group Ltd. 
Traducció: Eduardo Galán 

5
Dissabte

PRODUCCIÓ LOCAL
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Preu de les entrades: 35 i 45 euros. Venda a les oficines de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi, 
carrer Santa Ll c a, 3- baixos,  de 17.30 a 20 h, a www.ticketalcoi.com i el dia de la representació a la ú i
taquilla del Teatre Calderón. 

Director musical: José Martínez Colomina 
Director del coro: Ángel Carrillo 
Director: Juan Carlos Barona 
Co-Director: Didier Otaola 
Producción: Asociación de Amigos de la 
Música de Alcoy 

Música: Andrew Lloyd Webber 
Letras: Charles Hart 
Letras adicionales: Richards Stilgoe 
Orquestaciones: David Cullen y Andrew 
Lloyd Webber 
Producción original: Cameron Mackintosh 
Ltd. y The Really Useful Group Ltd. 
Traducción: Eduardo Galán 

Director musical: José Martínez Colomina 
Director del cor: Ángel Carrillo 
Director: Juan Carlos Barona 
Codirector: Didier Otaola 
Producció: Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi 

Música: Andrew Lloyd Webber 
Lletres: Charles Hart 
Lletres adicionals: Richards Stilgoe 
Orquestracions: David Cullen i Andrew 
Lloyd Webber 
Producció original: Cameron Mackintosh 
Ltd. i The Really Useful Group Ltd. 
Traducció: Eduardo Galán 

5
Dissabte

PRODUCCIÓ LOCAL
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BOHEMIOS
Agrupación Lírica El Trabajo

19-20
19.00 h

MAIG

Roberto i Víctor són dos músics bohemios 
que viuen al cadamunt d’una finca de 
Paris i somien amb que les seues obres es 
representen en l'òpera. Una de les veïnes 
de l'edifici, Cosette, somia al mateix 
temps de ser cantant i els seus continus 
assajos distrauen el treball de composició 
dels dos amics.

Gràcies a Girard, mecenes de tots els 
artistes de París que propicia una audició 
per a l’òpera, fa que per casualitat 
Cossette trobe la partitura que està 
escrivint Roberto. Poc després es veuen 
en persona per primera vegada i tenen 
un enamorament. Cosette acaba cantant 
l’ària de Roberto, cosa que suposa un 
triomf per a la parella, que ja planeja 
casar-se.

Roberto y Víctor son dos músicos bohemios 
que viven en una buhardilla de París y 
sueñan con que sus obras se representen en 
la opera. Una de las vecinas del edi�cio, 
Cosette, sueña a su vez con ser cantante y 
sus continuos ensayos distraen la labor de 
composición de los dos amigos.

Gracias a Girard, mecenas de todos los 
artistas de París que propicia una  audición 
para la opera i que hace que por casualidad 
Cossette encuentre la partitura que está 
escribiendo Roberto. Poco después se ven en 
persona por primera vez y tienen un �echazo. 
Cosette acaba cantando el aria de Roberto lo 
que supone un triunfo para la pareja, que ya 
planea casarse.

Dissabte
Diumenge

Entrades: Reserva i venda de localitats a partir del 12 de març a les oficines de la Societat El Trabajo en 
horari d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a 19.30 h.  Preus: Pati butaques: 25 euros. Amfiteatre, files de 2 a 7: 20 
euros.  Amfiteatre, files 1, 8, 9, 10, i 11: 15 euros.  Llotges: 10 euros. A la venda en taquilla i en Internet a 
través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 

PRODUCCIÓ LOCAL

Tots els públics

ORQUESTRA SIMFÒNICA D’ALCOI
Dia Europeu de la Música

16
19.00 h

JUNY

Dissabte

Tots els públics

Gènere: Sarsuela.
Música: Libreto: Amadeo Vives. Perrin i Palacios.

Gregorio Casasempere. Direcció musical: 
Direcció Cor: Enrique J. Peidro. 

Camilo Candela.Direcció Escènica: 
Inma Cortés i Sandra Ardaiz.Ballet: 

90 min. amb 2 entreactes de 10 min.Durada: Gala Final de Curs
CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE DANSA JOAN CANTÓ

20-21
19.30 h

JUNY

Dimecres 
Dijous

Tots els públicsInvitacions disponibles a la secretaria del Conservatori.

JUNY

Dissabte

29

Tots els públicsInvitacions disponibles a la secretaria del Conservatori.

Gala Final de Curs
CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA JOAN CANTÓ

PRODUCCIÓ LOCAL
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PRODUCCIÓ LOCAL
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DIJOUS 18 OCTUBRE

ROZALÉN

A V A N Ç

GALES FINAL DE CURS 
ACADÈMIES DE DANSA

PRODUCCIÓ LOCAL

Dimecres 8 juny 
BALLET INMA CORTÉS

Diumenge 10 juny
BALLET VIRGINIA BOLUFER

Dissabte 23 juny
CENTRO DE DANZA B&B 

Dimecres 27 juny
MASTERS BALLET

Diumenge 1 juliol
BALLET RAFA FELIPE

Dijous 5 juliol
A3 DANZA

Dissabte 7 juliol
BALLET ANA BOTELLA

26



DIJOUS 18 OCTUBRE

ROZALÉN

A V A N Ç

GALES FINAL DE CURS 
ACADÈMIES DE DANSA

PRODUCCIÓ LOCAL

Dimecres 8 juny 
BALLET INMA CORTÉS

Diumenge 10 juny
BALLET VIRGINIA BOLUFER

Dissabte 23 juny
CENTRO DE DANZA B&B 

Dimecres 27 juny
MASTERS BALLET

Diumenge 1 juliol
BALLET RAFA FELIPE

Dijous 5 juliol
A3 DANZA

Dissabte 7 juliol
BALLET ANA BOTELLA

26



2824

DISSABTE 4 NOVIEMBREDISSABTE 27 OCTUBRE

GUILLEM ALBÀ
CLARA PEYA

RUSSIAN NATIONAL BALLET
LA BELLA DORMENT

A V A N ÇA V A N Ç
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GUILLEM ALBÀ
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RUSSIAN NATIONAL BALLET
LA BELLA DORMENT
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DIUMENGE 11 NOVEMBRE DIUMENGE 2 DESEMBRE

de John Williams

A V A N ÇA V A N Ç



DIUMENGE 11 NOVEMBRE DIUMENGE 2 DESEMBRE

de John Williams
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Internet: www.ticketalcoi.com
Taquilla del Teatre Calderón:
De dimecres a divendres, 
d’11.30 a 13.30 hores i de 18 a 20 hores.
Dissabtes, d’11.30 a 13.30 hores.
I sempre dues hores abans dels espectacles en el 
cas d’estar programats altre dia de la setmana.

www.teatrecalderonalcoi.com
www.alcoi.org/centrecultural
Twitter: @tcalderonalcoi
Facebook: /TeatreCalderon
Email: tcalderonalcoi@gmail.com
Telèfon oficines: 965549932
Telèfon taquilla: 965547371
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ticketalcoi.com

ALCOI CULTURA

Ajuntament d'Alcoi

VENDA D’ENTRADES


