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Dissabte 6 octubre, a les 19.00 h  Pàg. 5
PI
Otradanza

Dissabte 13 octubre, a les 18.00 i a les 19.30 h  Pàg. 7
KAILO
Yapadú

Dijous 18 octubre, a les 21.00 h Pàg. 9
ROZALÉN
Cuando el río suena

Dissabte 27 octubre, a les 19.00 i a les 20.30 h Pàg. 11
PLUJA
Guillem Albà & Clara Peya

Diumenge 4 novembre, a les 18.30 h. Pàg. 13
LA BELLA DORMENT
Ballet Nacional Rus

Diumenge 11 novembre, a les 19.00 h. Pàg. 15
THE HISTORY OF ROCK
Moonworld

Divendres 16 novembre, a les 20.30 h. Pàg. 17
MUERTE EN EL NILO
Concorde & Diffusio

Diumenge 18 novembre, a les 18.00 h.   Pàg. 19
DESCOBRINT L’ILLA DEL TRESOR
Màgic 6

 

Dimecres 2 gener, a les 19.00 h.   Pàg. 20
OOPART - Cia. Tresperté

Dissabte 26 gener  Pàg. 22
ISMAEL SERRANO - 20 años - Hoy y siempre

Dissabte 2 febrer   Pàg. 22
NACHO DIAGO - Houdini

Dissabte 9 febrer Pàg. 23
VICTOR MANUEL - Gira de presentació del nou disc

Dissabte 16 febrer.   Pàg. 23
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT? - Barco Pirata Prod.

Dissabte 29 setembre, 19 h  
II CERTAMEN D’INTERPRETACIÓ DE MÚSICA FESTERA
Associació de Sant Jordi

Dimarts 9 octubre, a les 12 h 
CONCERT DEL NOU D’OCTUBRE + Lliurament III Premis 9 d’Octubre 
Societat Musical Nova d’Alcoi

Divendres 19 octubre 
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS 2019
Associació de Sant Jordi

Diumenge 21 octubre, a les 19.30 h 
RAFAEL AMARGO: Íntimo
Associació Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 3 novembre, a les 18 h 
GALA LÍRICA
Unión de Pensionistas Alcoi

Dissabte 24 novembre, a les 19 h 
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Bandes de Música d’Alcoi

Diumenge 25 novembre,  
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL CONSERVATORI DE VALÈNCIA
Associació  Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 30 novembre  
CONCERT CORAL
Coral de la Universitat d’Alacant

Dissabte 8 desembre  
SARSUELA: LA DEL SOTO DEL PARRAL
Associació Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 15 desembre  
GALA UNICEF
Escoles de Dansa d’Alcoi

Dissabte 22 desembre  
CONCERT DE NADAL 
Orquestra Simfònica d’Alcoi

Diumenge 23 desembre  
HIROSHI FUJII
Guitarra. Actuació benèfica

Dijous 27 desembre, a les 20 h 
CONCERT
Jove Orquestra de la Província d’Alacant

Dissabte 29 desembre, a les 19 h 
CONCERT
Unió Musical

Gires de temporada Produccions locals i cessions a entitats
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Maria Arnal
& Marcel Bagés

Mireia Vives
& Borja Penalba

Dissabte

6
19.00 h
OCTUBRE

Si observéssim cada element que ens 
envolta a través d'un microscopi, 
visualitzaríem la simetria de les seves 
formes, els colors en les seves ales, la 
repetició en les seves fulles i 
descobriríem la perfecta arquitectura que 
produeix la naturalesa.Si tot el que veiem 
davant els nostres ulls poguéssim 
desxifrar-ho en codis i disseccionar-ho 
aconseguint el més minúscul detall de 
les coses que ens envolten, arribaríem al 
pur infinit i albiraríem PI. 

PI és un espectacle de dansa per a públic 
infantil i familiar on ens endinsem en un 
món ple de curiosos insectes que en 
relacionar-se ens desvetllen secrets 
amagats. PI és un espectacle visual, on el 
cos i la seva expressivitat ens 
transporten a un univers microscòpic, 
fragmentat, on el general es torna detall.

Si observásemos cada elemento que nos 
rodea a través de un microscopio, 
visualizaríamos la simetría de sus formas, 
los colores en sus alas, la repetición en sus 
hojas y descubriríamos la perfecta 
arquitectura que produce la naturaleza.Si 
todo lo que vemos ante nuestros ojos 
pudiéramos descifrarlo en códigos y 
diseccionarlo alcanzando el más minúsculo 
detalle de las cosas que nos rodean, 
llegaríamos al puro in�nito y avistaríamos PI. 

PI es un espectáculo de danza para público 
infantil y familiar donde nos adentramos en 
un mundo lleno de curiosos insectos que al 
relacionarse nos desvelan secretos 
escondidos. PI es un espectáculo visual, donde 
el cuerpo y su expresividad nos transportan a 
un universo microscópico, fragmentado, 
donde lo general se vuelve detalle.

Públic familiar

PI
Otradanza

Gènere: Dansa
Direcció: Asun Noales
Intèrprets: Alexander Espinoza, Carmela García, Saray Huertas, Sebastian Rowinsky, 
Diana Huertas
Durada: 50 min.
Edad recomanada: a partir de 6 anys. 

5

Preu de les entrades: 8 euros (pati de butaques), 6 euros (amfiteatre, joves i Club de l’Espectador). 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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KAILO
Yapadú Produccions

Dissabte

13
18.00 i 19.30 h

OCTUBRE

Otto tiene una caja de cartón donde se 
esconde cuando tiene miedo. En su caja de 
cartón puede pintar las paredes con sus 
manos, imaginar que se sumerge en las 
profundidades del océano, e incluso volar 
hasta la luna de la mano de su amigo Kailo.

Kailo y Otto se adentrarán en un viaje a 
través de la imaginación hacia el conocimiento 
de uno mismo; recorrerán mundos fantásticos 
donde el reciclaje es el protagonista y 
descubrirán su fortaleza e imaginación para 
superar sus complejos.Un espectáculo donde 
el teatro, la danza y el audiovisual harán que 
el público viva de primera mano esta 
aventura en un espacio envolvente que le 
permite ser partícipe de esta historia. Una 
travesía para aceptarse y afrontar esos 
miedos que todos llevamos dentro.

Otto té una caixa de cartó on s’amaga 
quan té por. En eixa caixa de cartó pot 
pintar les parets amb les mans, imaginar 
que se submergeix en les profunditats de 
l’oceà i fins i tot volar cap a la lluna de la 
mà del seu amic Kailo.

Kailo i Otto s’endinsaran en un viatge a 
través de la imaginació cap al 
coneixement d’un mateix; recorreran 
mons fantàstics on el reciclatge és el 
protagonista i descobriran la fortalesa i 
imaginació per superar el seus 
complexos.
Un espectacle on el teatre, la dansa i 
l’audiovisual faran que el públic visca de 
primera mà aquesta aventura en un 
espai envoltant que li permet ser 
partícip d’aquesta història. Una travessia 
per a acceptar-se i enfrontar-nos a eixes 
pors que tots portem dins.

Gènere: Teatre / Moviment
Direcció i coreografia: Yoshua Cienfuegos.
Intèrprets: Maynor Chaves, Nando Pascual.
Edat recomanada: Més de 4 anys.
Públic dalt de l’escenari. Capacitat limitada. Seients en grada no numerada.

7

Preu de les entrades: 8 euros (general), 6 euros (joves i Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i en 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 

Públic familiar
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Preu de les entrades: 8 euros (general), 6 euros (joves i Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i en 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 

Públic familiar



ROZALÉN
Gira “Cuando el río suena”

Dijous

18
21.00 h
OCTUBRE

Rozalén és coneguda per ser una de les 
veus principals de la cançó d'autor a 
Espanya. Amb tres treballs editats, 
produïts per Ismael Guijarro, ha captivat 
públic i crítica a parts iguals. Ha 
aconseguit distincions tan importants 
com tres Discos d'Or, el reconeixement a 
Àlbum de l'any 2015 per Apple Music o la 
Placa al Mèrit Professional de Castella-la 
Manxa. A més, és una important activista 
social, ja que defensa amb la seua música 
els drets de les minories i comunitats 
més desafavorides. Per exemple, en tots 
els seus concerts està acompanyada per 
Beatriz Romero, intèrpret de llengua de 
signes. D'aquesta manera, la seua música 
es dirigeix a tothom sense exclusions. 
L'impacte del seu treball transcendeix les 
fronteres d'Espanya, i ha actuat en països 
com Mèxic, Colòmbia, el Perú, Xile o 
l’Argentina. Actualment és ja Disc d'Or. 
En 2018, l'artista es troba de gira per a 
presentar aquest treball per Espanya i 
gran part de Llatinoamèrica.

Rozalén es conocida por ser una de las 
principales voces de la canción de autor en 
España. Con tres trabajos editados 
producidos por Ismael Guijarro, ha cautivado 
a público y crítica a partes iguales. En su 
haber acumula distinciones tan importantes 
como tres Discos de Oro, el reconocimiento a 
Álbum del año 2015 por Apple Music o la 
Placa al Mérito Profesional de Castilla-La 
Mancha. Además, es una importante 
activista social, defendiendo con su música 
los derechos de las minorías y comunidades 
más desfavorecidas. Por ejemplo, en todos 
sus conciertos está acompañada por Beatriz 
Romero, intérprete de lengua de signos. De 
esta manera, su música se dirige a todo el 
mundo sin exclusiones. El impacto de su 
trabajo trasciende las fronteras de España, 
actuando en países como México, Colombia, 
Perú, Chile o Argentina. Actualmente es ya 
Disco de Oro. En 2018, la artista se encuentra 
de gira presentando este trabajo por España 
y gran parte de Latinoamérica.

Gènere: Música pop / Cançó Tots els públics

9

Preu de les entrades: 32, 28 i 24 euros. A la venda en taquilla i en Internet a través de 
www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs) i a www.mastickets.es (despeses 
de distribució, 3,20 euros IVA inclòs).
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9

Preu de les entrades: 32, 28 i 24 euros. A la venda en taquilla i en Internet a través de 
www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs) i a www.mastickets.es (despeses 
de distribució, 3,20 euros IVA inclòs).



Dissabte

27
19.00 i 20.30 h

OCTUBREPLUJA
Guillém Albà & Clara Peya

Gènere: Teatre / Música
Creació: Marc Angelet, Andreu Martínez, Guillem Albà, Clara Peya
Intèrprets: Guillem Albà i Clara Peya
Públic dalt de l’escenari. Capacitat limitada. Seients en grada no numerada.

Tots els públics

Un espectacle que parla de la vulnerabilitat. 
De sentir-se petit. Unint la música de la 
pianista i compositora Clara Peya i les 
diferents disciplines de Guillem Albà 
(titelles, gest, teatre visual...), farem un 
viatge sensible i sincer, de la poètica a 
l'humor.

Un espai petit, un cabuda reduïda. Petites 
accions. Petites notes musicals. Petites 
gotes de pluja.

Un piano de mitja cua. Una grada. Un públic 
que rodeja l'escena, molt prop de l'acció. 
Atents als petits detalls. I la imaginació dels 
dos artistes que juga davant del públic. Cara 
a cara. Sense lloc als artificis, als trucs, a les 
falses llàgrimes.

La Clara i en Guillem. Sincers, honestos, 
despullats. Tocant, ballant, mirant-se, 
cantant.

Un espectáculo que habla de la vulnerabilidad. 
De sentirse pequeño. Uniendo la música de la 
pianista y compositora Clara Peya y las 
diferentes disciplinas de Guillem Albà (títeres, 
gesto, teatro visual... ), haremos un viaje 
sensible y sincero, de la poética al humor.

Un espacio pequeño, un aforo reducido. 
Pequeñas acciones. Pequeñas notas musicales. 
Pequeñas gotas de lluvia.

Un piano de media cola. Una grada. Un 
público rodeando la escena, muy cerca de la 
acción. Atentos a los pequeños detalles. Y la 
imaginación de los dos artistas jugando 
delante del público. Cara a cara. Sin lugar 
para los arti�cios, los trucos, o las falsas 
lágrimas.

Clara y Guillem. Sinceros, honestos, desnudos. 
Tocando, bailando, mirándose, cantando.

11

Preu de les entrades: 10 euros (general), 8 euros (joves i Club de l’Espectador). 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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Un piano de mitja cua. Una grada. Un públic 
que rodeja l'escena, molt prop de l'acció. 
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Pequeñas acciones. Pequeñas notas musicales. 
Pequeñas gotas de lluvia.

Un piano de media cola. Una grada. Un 
público rodeando la escena, muy cerca de la 
acción. Atentos a los pequeños detalles. Y la 
imaginación de los dos artistas jugando 
delante del público. Cara a cara. Sin lugar 
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11

Preu de les entrades: 10 euros (general), 8 euros (joves i Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i en 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 



Diumenge

4
18.30 h
NOVEMBRELA BELLA DORMENT

Ballet Nacional Rus

Tots els públics

El rei Florestan XXIV i la reina han convidat 
a totes les fades al bateig de la seua filla, la 
princesa Aurora, perquè siguen les seues 
padrines. Mentre arriben amb obsequis per 
al bebé, són interrompudes per la presència 
de Carabosse, la fada malvada. Està 
enfadada per no haver sigut convidada, li 
regala a Aurora un fus, i anuncia que un dia 
la princesa es punxarà un dit amb ell i 
morirà. La fada de les Liles, que encara ha 
d'oferir el seu regal, promet que Aurora no 
morirà, sinó que caurà en un somni 
profund del qual serà despertada pel bes 
d'un príncep.

El rey Florestán XXIV y la reina han invitado 
a todas las hadas al bautizo de su hija, la
princesa Aurora, para que sean sus 
madrinas. Mientras llegan con obsequios 
para el bebé, son interrumpidas por la 
presencia de Carabosse, el hada malvada. 
Está enfadada por no haber sido invitada y le 
regala a Aurora un huso, anunciando que un 
día la princesa se pinchará un dedo con él y 
morirá. El Hada de las Lilas, que aún tiene 
que ofrecer su regalo, promete que Aurora no 
morirá, sino que caerá en un profundo sueño
del cual será despertada por el beso de un 
príncipe.

13

Preu de les entrades: 24, 22 i 20 euros. A la venda en taquilla i en Internet a través de 
www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 

Música: Piotr Txaikovski
Llibret: Charles Perrault, versió dels Germans Grimm
Coreografia: Marius Petipa
Escenografia: Ballet Nacional Rus
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Diumenge

11
19.00 h
NOVEMBRETHE HISTORY OF ROCK

Moonworld Records

Gènere: Música rock Tots els públics

Dels creadors de Symphonic Rhapsody of 
Quenn, arriba  l’espectacle de rock més 
gran i més emocionant:

HISTORY of ROCK,
La música que va canviar el món

Des d’Elvis, Chuck Berry, Rolling Stones, 
Beatles o Led Zeppelin �ns a Dire Straits, U2, 
Metallica, Guns n’ Roses, Bon Jovi, AC/DC…

- Cantants Internacionals

- Banda de rock, formada per músics de 
prestigi internacional

- Una posada en escena plena de 
sorpreses que no et deixarà indiferent

De los creadores de Symphonic Rhapsody of 
Queen, llega el espectáculo de rock más 
grande y más emocionante:

HISTORY of ROCK,
La música que cambió el mundo

Desde Elvis, Chuck Berry, Rolling Stones, 
Beatles o Led Zeppelin hasta Dire Straits, U2, 
Metallica, Guns n’ Roses, Bon Jovi, AC/DC…

- Cantantes Internacionales

- Banda de rock, compuesta por músicos de 
prestigio internacional

- Una puesta en escena llena de sorpresas 
que no te dejará indiferente

15

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



Divendres

16
20.30 h
NOVEMBREMUERTE EN EL NILO

Concorde & Diffusio

Gènere: Teatre
Direcció: Víctor Conde
Intèrprets: Jorge Sanz, Mariona Ribas, Adriana Torrebejano, Víctor Elias, 
Miquel Garcia Borda, Ana Escribano 

Adults

Sin duda Muerte en el Nilo es uno de los 
títulos más famosos de la extensa obra de 
Agatha Christie.  Empezó como novela en 1937 
y ganó enorme popularidad a raíz de la película 
de 1978 protagonizada por Peter Ustinov, David 
Niven, Mia Farrow, Bette Davis y Michael York 
entre otros… 

Como ocurre con varios de los títulos más 
famosos de la autora, Muerte en el Nilo se 
estrenó también como obra teatral adaptado por 
la propia Agatha Christie en 1942. 

Una revisión contemporánea de un imaginario 
clásico, presentándolo a través de una 
dramaturgia revisada, una puesta en escena 
actual, música, canciones, coreografía escénica y 
proyecciones. 

Sens dubte, Mort al Nil és un dels títols 
més famosos de l’extensa obra d’Agatha 
Christie.  Va començar com a novel·la en 
1937 i va guanyar enorme popularitat 
arran de la pel·lícula de 1978 
protagonitzada per Peter Ustinov, David 
Niven, Mia Farrow, Bette Davis i Michael 
York entre d’altres… 

Com ocorre amb alguns dels títols més 
famosos de l’autora, Mort al Nil es va 
estrenar també com a obra teatral 
adaptada per la mateixa Agatha Christie 
en 1942. 

Una revisió contemporània d’un 
imaginari clàssic, presentat a través 
d’una dramatúrgia revisada, una posada 
en escena actual, música, cançons, 
coreografia escènica i projeccions. 

17

Preu de les entrades: 18 euros (pati de butaques), 16 euros (amfiteatre). 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: 18 euros (pati de butaques), 16 euros (amfiteatre). A la venda en taquilla i en 
Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs). 



Diumenge

18
18.00 h
NOVEMBREDESCOBRINT L’ILLA DEL TRESOR

Màgic 6

Gènere: Teatre
Direcció: Julio Martí
Intèrprets: Roberto Costa, Juanfran Sáez, Alberto Jiménez de Dios, Diego Monzón.
Edad mínima recomanada: 6 anys

Tots els públics

Robert és un xiquet malaltís que passa la 
major part dels seus dies gitat al llit de la 
seua fastuosa habitació. Els seus 
companys de classe, animats per l'enveja, 
decideixen entrar a la seua casa per a 
aconseguir la seua fantástica col·lecció de 
medalles just la nit en què ell no hi és. 
Però la seua sorpresa será enorme en 
descobrir que el jove continua a 
l'habitació. A partir d'eixe moment, el 
jove Robert els descobrirà un món de 
fantasia i el tresor més gran que mai no 
podrien haver imaginat.

Robert es un niño enfermizo que pasa la 
mayor parte de sus días acostado en la cama 
de su fastuosa habitación. Sus compañeros 
de clase, animados por la envidia, deciden 
entrar a su casa para conseguir su fantástica 
colección de medallas justo la noche en la que 
él no está. Pero su sorpresa será enorme al 
descubrir que el joven continúa en la 
habitación. A partir de ese momento, el joven 
Robert les descubrirá un mundo de fantasía y 
el tesoro más grande nunca pudieron 
imaginar.

19

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



2120

Dimecres

2
19.00 h

GENEROOPART
Tresperté Circo Teatro

Gènere: Circ / Teatre
Direcció: Antonio J. Gómez
Solistes: Cristina Terentiev i Alexey Terentiev.
Durada: 50 min.

Tots els públics

La gentada espera expectant per a veure 
la sorpresa que els oferirà l'artefacte 
mecànico-temporal situat davant els seus 
ulls. Res no és el que sembla en aquesta 
aventura a través del temps.

Una peculiar tripulació nouvinguda d'un 
viatge a través del temps, aterra davant 
els nostres ulls i ens presenta la gran 
oportunitat de fer viatges en el temps, 
això sí, per un peu mòdic. Per a això faran 
gala dels seus millors reclams i els seus 
sorprenents números circenses. Però hui 
no és un dia qualsevol en la seua rutina 
com a venedors ambulants. Manipular el 
temps a vegades té les seues 
conseqüències.

El gentío aguarda expectante para ver la 
sorpresa que les deparará el artilugio 
mecánico-temporal situado ante sus ojos. 
Nada es lo que parece en esta aventura a 
través del tiempo.

Una peculiar tripulación recién llegada de un 
viaje a través del tiempo, aterriza ante 
nuestros ojos y nos presenta la gran 
oportunidad de hacer viajes en el tiempo, eso 
sí, por un módico precio. Para ello harán gala 
de sus mejores reclamos y sus asombrosos 
números circenses. Pero hoy no es un día 
cualquiera en su rutina como vendedores 
ambulantes. Manipular el tiempo a veces 
tiene sus consecuencias.

Preu de les entrades: 8 euros (pati de butaques), 6 euros (amfiteatre, joves i Club de l’Espectador). 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: 8 euros (pati de butaques), 6 euros (amfiteatre, joves i Club de l’Espectador). 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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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 un altre dia de la setmana.

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

ticketalcoi.com

ALCOI CULTURA

Ajuntament d'Alcoi

VENDA D’ENTRADES

Inauguració temporada: OTRADANZA


