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JUNY
 

Dimarts 4 juny, a les 22.00 h  Pàg. 13
WHAT IS LOVE? BABY DON’T HURT ME
Wichita Co

Dimecres 5 juny, a les 22.00 h  Pàg. 15
LA DANSA DE LA VENJANÇA
La Villarroel

Dijous 6 juny, a les 18.30 h   Pàg. 17
LÙ
Cia. Maduixa 

Dijous 13 juny, a les 20.15 h Pàg. 25
LA VIE EN ROSE - CANÇONS D’UNA VIDA
VII Setmana Gran del Piano

Dissabte 15 juny  Pàg. 27
CENTRES DE DANSA INMA CORTÉS
Gala Final de Curs

Diumenge 16 juny  Pàg. 27
BALLET VIRGINIA BOLUFER
Gala Final de Curs

Dimecres 19 juny, a les 19.30 h Pàg. 27
CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA
Gala Final de Curs

Dimecres 20 juny, a les 19.30 h Pàg. 27
CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA
Gala Final de Curs

Dissabte 22 juny, a les 18.30 h  Pàg. 26  
ORQUESTRA SIMFÒNICA D’ALCOI
Ludwig Van Beethoven - Dia Europeu de la Música

Dimecres 26 juny Pàg. 27
CENTRE DE DANSA B&B
Gala Final de Curs

Divendres 28 juny Pàg. 27
BALLET ANA BOTELLA
Gala Final de Curs

Dissabte 29 juny, a les 19.30 h Pàg. 27
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
Concert Final de Curs

JULIOL
 

Dimecres 3 juliol Pàg. 27
A3 DANZA
Gala Final de Curs

Divendres 5 juliol Pàg. 27
BALLET RAFA FELIPE
Gala Final de Curs

AVANÇ                                                                                                                                      Pàg. 28-31

ABRIL
 

Dilluns 1 abril, a les 19.45 h Pàg. 19
VESPRA D’ABRIL
Associació de Sant Jordi

Divendres 5 abril, a les 20.00 h  Pàg. 5
ORCHESTRE D’AUVERGNE
Strauss, Mozart i Schönberg

Diumenge 7 abril, a les 11.45 h  Pàg. 18  
SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI
Concert d’Exaltació de la Música Festera

Dijous 11 abril, a les 19.30 h Pàg. 20
V GALA DE CONSERVATORIS
Dia Internacional de la Dansa

Divendres 12 abril, a les 19.00 h   Pàg. 7
LES 7 DIFERÈNCIES + Lliurament de diplomes III Mostra de Teatre Escolar
El Pont Flotant

Dissabte 13 abril, a les 19.00 h  Pàg. 21
ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Barber, Sarasate, Piazzolla i Txaikovski

Diumenge 14 abril, a les 11.45 h Pàg. 18
CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI
Concert d’Exaltació de la Música Festera

Dissabte 20 abril, a les 19.00 h Pàg. 22
MOZART: RÉQUIEM K. 626 + ADAGIO I FUGA EN DO MENOR K. 546
Orquestra de Cambra Eutherpe i Cor de Cambra de València

Divendres 26 abril, a les 20.30 h Pàg. 19
VULL FER EL CAPITÀ
Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi

Dissabte 27 abril, a les 20.00 h Pàg. 19
VULL FER EL CAPITÀ
Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi

MAIG
 

Dissabte 11 maig, a les 19.00 h 23    Pàg. 
GALA LÍRICA
Agrupació Lírica El Trabajo

Dissabte 18 maig, a les 20.00 h Pàg. 9
AGUACATES
Saga Producciones

Dissabte 25 maig, a les 19.00 h Pàg. 24
VIVIENDO UN SUEÑO
Musical a benefici d’Aspromin

JUNY
 

Dilluns 3 juny, a les 20.00 h  Pàg. 11
ANIMAL DE SÉQUIA
Institut Valencià de Cultura - Sol Picó

DANSA TEATRE MÚSICAGÈNERE SOCIALÍndex
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Roberto Forés Veses Jean-Louis Steuerman

Divendres

5
20.00 h

ABRILORCHESTRE D’AUVERGNE
Strauss, Mozart i Schoenberg

Gènere: Música clàssica
Direcció musical i artística: Roberto Forés Veses
Solista: Jean-Louis Steuerman, piano

Tots els públics

Hui sentirem la música de tres compositors, pilars 
fonamentals de la música germànica. 

Començarem amb Les Metamorfosis d’Strauss, un 
homenatge a la cultura alemanya, després d’haver 
acabat la Segona Guerra Mundial, durant la qual, 
l’òpera de la seua ciutat, Munic, ha estat devastada 
pels bombardeigs i el "món d’ahir" ha desaparegut. La 
citació al tema de la marxa fúnebre de la simfonia 
heroica ens recorda eixe temps passat. És 
exactament eixe classicisme que representa Mozart el 
que Strauss admira profundament. Un Mozart que 
amb aquest concert per a piano ens regala una obra 
mestra de la música de cambra, ja que el concert, 
segons l’autor, pot ser interpretat per una orquestra de 
cordes sense necessitat d’instruments de vent.

I parlant de música de cambra no podem obviar una de 
les peces més representatives d’aquest repertori: 
Verklärte Nacht (‘la nit transfigurada’), originalment 
escrita per a sextet de cordes. Schönberg és uns dels 
compositors més innovadors de la història de la 
música amb la invenció del dodecafonisme. En 
Verklärte Nacht trobem un músic jove que té a Wagner 
i Brahms com a models. La influència d’aquests 
compositors està present durant tota la peça, encara 
que ja s’hi comença a veure eixe revolucionari que 
s’aproxima als límits de la tonalitat.

Hoy escucharemos la música de tres compositores, 
pilares fundamentales de la música germánica. 

Comenzaremos con las Metamorfosis de Strauss, un 
homenaje a la cultura alemana al finalizar la segunda 
guerra mundial durante la cual, la ópera de su ciudad 
Munich, ha sido devastada por los bombardeos y el 
"mundo de ayer" ha desaparecido. La citación al tema 
de la marcha fúnebre de la sinfonía heroica nos 
recuerda ese tiempo pasado. Es exactamente ese 
clasicismo que representa Mozart lo que Strauss 
admira profundamente. Un Mozart que, con este 
concierto para piano, nos regala una obra maestra de 
la música de cámara, ya que el concierto, según él 
puede ser interpretado por una orquesta de cuerdas 
sin necesidad de instrumentos de viento. 

Y hablando de música de cámara no podemos obviar 
una de las piezas más representativas de este 
repertorio: Verklärte Nacht (La noche transfigurada) 
originalmente escrita para sexteto de cuerdas. 
Schönberg es unos de los compositores más 
innovadores de la historia de la música con la 
invención del dodecafonismo. En Verklärte Nacht 
encontramos un músico joven que tiene a Wagner y 
Brahms como modelos. La influencia de estos 
compositores está presente durante toda la pieza, 
aunque ya empieza a intuirse ese revolucionario que 
se aproxima a los límites de la tonalidad.

Preu de les entrades: 15 € (pati de butaques), 10 € (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 € IVA inclòs). 
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Premi Mostra de Teatre d’Alcoi 2018 al 
millor espectacle familiar

Premi de les Arts Escèniques de la 
Generalitat Valenciana 2018, 
al millor espectacle per a xiquets i xiquetes.

LES 7 DIFERÈNCIES
El Pont Flotant

Dijous

12
ABRIL

Las siete diferencias nos muestra en escena a 
personas de rasgos físicos y de orígenes muy distintos: 
pieles negras, blancas, rosas; ojos alargados, 
redondos; labios gordos, delgados; africanos, 
asiáticos, europeos... Un montón de formas y colores, 
un abanico de lenguas, de costumbres y de maneras de 
entender la vida que reflejan la diversidad humana con 
que convivimos cada día.

Conoceremos por qué y como llegaron hasta aquí estos 
personajes, qué se llevaron de su país y qué tuvieron 
que dejar. Descubriremos algunas de las peculia-
ridades de su cultura y jugaremos a encontrar las 
diferencias entre unos y otros. El lenguaje del cuerpo, la 
música, el juego, el humor y la mezcla de las historias 
reales de los intérpretes con la ficción son algunos de 
los ingredientes de un espectáculo que reflexiona a 
propósito de lo que realmente nos separa y nos une a 
las personas, de cómo nos gusta -a veces- sentirnos 
diferentes, pero como nos molesta cuando nos hacen 
sentir que esas diferencias nos dejen fuera. Las siete 
diferencias es un canto a la curiosidad, la naturalidad y 
el humor con el que los más pequeños viven la 
diferencia pero, también, un espacio para reflexionar en 
familia sobre las dificultades que podemos encontrar a 
la hora de relacionarnos con personas muy diferentes.

Les set diferències ens mostra en escena persones 
de trets físics i d’orígens ben distints: pells negres, 
blanques, roses; ulls allargats, redons; llavis grossos, 
prims; africans, asiàtics, europeus... Un munt de 
formes i colors, un ventall de llengües, de costums i de 
maneres d’entendre la vida que reflecteixen la 
diversitat humana amb què convivim cada dia. 

Coneixerem per què i com van arribar fins ací aquests 
personatges, què es van emportar del seu país i què hi 
van haver de deixar. Descobrirem algunes de les 
peculiaritats de la seua cultura i jugarem a trobar les 
diferències entre els uns i els altres. El llenguatge del 
cos, la música, el joc, l’humor i la mescla de les històries 
reals dels intèrprets amb la ficció són alguns dels 
ingredients d’un espectacle que reflexiona a propòsit 
del que realment ens separa i ens uneix a les persones, 
de com ens agrada, de vegades, sentir-nos diferents, 
però com ens molesta quan ens fan sentir que eixes 
diferències ens deixen fora. Les set diferències és un 
cant a la curiositat, la naturalitat i l’humor amb què els 
més menuts viuen la diferència, però, també, un espai 
per a reflexionar en família sobre les dificultats que 
podem trobar a l’hora de relacionar-nos amb persones 
molt diferents.

7

Preu de les entrades: 5 € preu únic. A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses 
de distribució, 1,21 € IVA inclòs).  Invitacions per als participants de la Mostra de Teatre Escolar.

19.00 h

Lliurament de diplomes III Mostra de Teatre Escolar

Gènere: Teatre familiar
Dramatúrgia  i direcció: Jesús Muñoz i Pau Pons
Intèrprets: Nataly d’Altamirano, RubaBarua, Zhao Hu, Severo Junior, 
Jesús Muñoz, Pau Pons.
Idioma: Valencià
Durada: 70 min 

Tots els públics
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AGUACATES
Saga Producciones

Marcelino és un polític conservador, que pot 
convertir-se en el pròxim president del Govern. Si en 
els aspectes professionals, està creixent com una 
carabassera, en l’àmbit personal, té molts més 
problemes. 

S’acaba de divorciar i no sap com comportar-se amb 
la seua única filla, per a semblar un pare modern i 
«enrotllat». Sílvia, la seua filla, té 18 anys acabats de 
complir i unes ganes tremendes d’experimentar-ho 
tot en la vida. 

Aquesta experimentació el portarà a tenir un embolic 
amb Toni, el millor amic del seu pare, aventurer de 
professió, que passa dificultats econòmiques i 
personals, de les quals només pot eixir gràcies a una 
futura plantació d’alvocats. 

Durant unes vacances en comú, les mentides i els 
somnis dels nostres protagonistes s’entrellaçaran i 
ens oferiran un embolic ben divertit en què res no és 
el que sembla. 

Marcelino es un político conservador, que puede 
convertirse en el próximo Presidente del Gobierno. Si 
en lo profesional, está ascendiendo como la  
espuma, en lo personal, presenta bastantes más 
problemas. 

Se acaba de divorciar y no sabe cómo comportarse 
con su única hija, para parecer un padre moderno y 
enrollado. Silvia, su hija, tiene 18 años recién 
cumplidos y unas ganas tremendas de experimen-
tarlo todo en la vida. 

Tal experimentación le llevará a tener un lío con Toni, 
el mejor amigo de su padre, aventurero de profesión, 
que atraviesa un bache económico y personal, del 
que sólo puede salir gracias a una futura plantación 
de aguacates. 

Durante unas vacaciones en común, las mentiras y 
los sueños de nuestros protagonistas se entrelazarán 
ofreciendo un divertido enredo en donde nada es lo 
que parece. 

Joves i adults

9

Dissabte

18
MAIG

20.00 h

de Tirso Calero.

Gènere: Teatre
Intérprets: Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos i Ricardo Saiz
Direcció: José Saiz
Durada: 90 min.

Preu de les entrades: 14 €  (pati de butaques), 12 € (amfiteatre), 12 € (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 € IVA inclòs). 



AGUACATES
Saga Producciones
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Gènere: Teatre
Intérprets: Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos i Ricardo Saiz
Direcció: José Saiz
Durada: 90 min.

Preu de les entrades: 14 €  (pati de butaques), 12 € (amfiteatre), 12 € (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 € IVA inclòs). 



11

ANIMAL DE SÉQUIA
Institut Valencià de Cultura - Sol Picó

La peça ofereix una relectura contemporània de la 
cultura popular valenciana, en què es tornen a visitar 
les seues arrels, per a fer així un viatge d’anada i 
tornada, un retorn a allò més primari i terrenal. 

Sol Picó, amb huit ballarins en escena i música en 
directe, traslladarà l’espectador des del complex ritme 
vital actual, carregat d’estímuls vibrants i accelerats, 
fins a un altre de més orgànic, més natural i autèntic: a 
l’essència mística del poble valencià.

La pieza ofrece una relectura contemporánea de la 
cultura popular valenciana, revisitando las raíces, 
para hacer así un viaje de ida y vuelta, un retorno a lo 
más primario y terrenal. 

De la mano de Sol Picó, con ocho bailarines en 
escena y música en directo, se trasladará al 
espectador desde el complejo ritmo vital actual, 
cargado de estímulos vibrantes y acelerados, a otro 
más orgánico, más natural y auténtico: a la esencia 
mística del pueblo valenciano.

Joves i adults

Dilluns

3
JUNY

20.00 h

Gènere: Dansa
Intérprets: Lorenza di Calogero, Alba Cerdeiriña Romero, Albert García Saurí, Rocío 
Gisbert Valor, Irene Maestre Serrano, Luis Martínez Gea, Rubén Peinado Tomás, Alicia 
Reig Jover. Amb la Banda de Música ChaPicó.
Coreografia i direcció: Sol Picó
Composició i direcció musical: Jesús Salvador Chapi
Durada: 70 min.

Preu de les entrades: 10 € (pati de butaques), 8 € (amfiteatre I Club de l’Espectador), 6 € (joves). 

A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 € IVA inclòs). 
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Dimarts

4
22.00 h

JUNYWHAT IS LOVE? BABY DON’T HURT ME
Wichita Co

Joves i adults

Hui se celebren unes noces. Les noces són la 
celebració de l’amor. lvanov es casarà amb Sasha. 
Ana, la seua dona, ha mort després d’una llarga 
malaltia de la qual lvanov no es va fer càrrec. Eugene, 
el metge, pretén desemmascarar-lo davant de tots 
els convidats, encara que en realitat està enamorat 
d’ell. Marta, una jove vídua, només se sent viva quan 
està prop d’lvanov. Una cosa similar li passa a Borkin, 
el seu millor amic, la seua ombra. lvanov és el centre 
gravitacional del desig d’uns éssers que viuen per a 
trobar l’amor i el sentit de la vida.

Però, què és l’amor? Aquesta pregunta deixa de tenir 
sentit quan l’amor ens torna a destrossar una altra 
vegada. 

What is love? Baby don’t hurt me pretén ser una 
reflexió sobre l’amor, la neurosi i el seu buit. És el 
primer treball de Provincia Chéjov, projecte amb el 
qual la companyia Wichita Co pretén posar en escena 
versions lliures de totes les obres de Txèkhov.

Hoy se celebra una boda. Una boda es la celebración 
del amor. lvanov va a casarse con Sasha. Ana, su 
mujer, ha muerto después de una larga enfermedad 
de la que lvanov no se hizo cargo. Eugene, el médico, 
pretende desenmascararlo delante de todos los 
invitados, aunque en realidad está enamorado de él. 
Marta, una joven viuda, sólo se siente viva cuando 
está cerca de lvanov. Algo similar le ocurre a Borkin, 
su mejor amigo, su sombra. lvanov es el centro 
gravitacional del deseo de unos seres que viven para 
encontrar el amor y el sentido de la vida.

Pero, ¿qué es el amor? Esta pregunta deja de tener 
sentido cuando el amor nos vuelve a destrozar otra 
vez. 

What is love? Baby don't hurt me pretende ser una 
reflexión sobre el amor, la neurosis y su vacío. Es el 
primer trabajo de Provincia Chéjov, proyecto con el 
que la compañía Wichita Co pretende poner en 
escena versiones libres de todas las obras de Chéjov. 

13

Gènere: Teatre
Intérprets: Antonio Escámez, Cristina Fernández, Julian Hackenberg, 
Román Méndez de Hevia, Laura Romero, Silvia Valero.
Dramatúrgia i direcció: Víctor Sánchez Rodríguez
Idioma: Castellano
Durada: 90 min.

Preu de les entrades: 10 € (pati de butaques), 8 € (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 € IVA inclòs). 

de Víctor Sánchez Rodríguez

ESTRENA 

ABSOLUTA
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ESTRENA 

ABSOLUTA



15

Preu de les entrades: 12 € (pati de butaques), 10 € (amfiteatre i Club de l’Espectador), 8 € (joves)

A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

Gènere: Teatre
Intérprets: Laia Marull i Pablo Derqui  
Direcció: Pere Riera
Idioma: Català
Durada: 80 min.

Una parella se separa després d’anys de matrimoni. El 
divorci els obliga a resoldre com s’han de repartir les 
hores d’un fill menor d’edat. Han fet un pacte. Han arribat 
amb serenor fins aquest pacte. Però avui, a la casa on 
havien fundat la seua història en comú i tot just quan ja 
anaven a acomiadar-se sense deixar més víctimes pel 
camí, el pacte es trenca i alguna cosa esclata.

Un thriller emocional de Jordi Casanovas on l’amor 
s’acaba i comença la guerra.

Què seríem capaços de fer si ens portaren al límit?

Una pareja se separa después de años de 
matrimonio. El divorcio los obliga a resolver cómo se 
tienen que repartir las horas de un hijo menor de 
edad. Han hecho un pacto. Han llegado con 
serenidad hasta este pacto. Pero hoy, en la casa 
donde habían fundado su historia en común y apenas 
cuando ya se iban a despedir sin dejar más víctimas 
por el camino, el pacto se rompe y algo estalla.

Un thriller emocional de Jordi Casanovas donde el 
amor se acaba y empieza la guerra.

¿Qué seríamos capaces de hacer si nos llevaran al 
límite?

Dimecres

5
22.00 h

JUNY

La Villarroel

Joves i adults

LA DANSA DE LA VENJANÇA
de Jordi Casanovas
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A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

Gènere: Teatre
Intérprets: Laia Marull i Pablo Derqui  
Direcció: Pere Riera
Idioma: Català
Durada: 80 min.

Una parella se separa després d’anys de matrimoni. El 
divorci els obliga a resoldre com s’han de repartir les 
hores d’un fill menor d’edat. Han fet un pacte. Han arribat 
amb serenor fins aquest pacte. Però avui, a la casa on 
havien fundat la seua història en comú i tot just quan ja 
anaven a acomiadar-se sense deixar més víctimes pel 
camí, el pacte es trenca i alguna cosa esclata.

Un thriller emocional de Jordi Casanovas on l’amor 
s’acaba i comença la guerra.

Què seríem capaços de fer si ens portaren al límit?

Una pareja se separa después de años de 
matrimonio. El divorcio los obliga a resolver cómo se 
tienen que repartir las horas de un hijo menor de 
edad. Han hecho un pacto. Han llegado con 
serenidad hasta este pacto. Pero hoy, en la casa 
donde habían fundado su historia en común y apenas 
cuando ya se iban a despedir sin dejar más víctimas 
por el camino, el pacto se rompe y algo estalla.

Un thriller emocional de Jordi Casanovas donde el 
amor se acaba y empieza la guerra.

¿Qué seríamos capaces de hacer si nos llevaran al 
límite?

Dimecres

5
22.00 h

JUNY

La Villarroel

Joves i adults

LA DANSA DE LA VENJANÇA
de Jordi Casanovas



17

Gènere: Dansa familiar
Intérprets: Laia Sorribes i Melissa Usina
Direcció: Joan Santacreu i Paula Llorens
Durada: 40 min.
Espectacle damunt de l’escenari. Capacitat 100 espectadors

LÙ que significa camí en xinés tradicional, combina la 
dansa, l’enginy i l’audiovisual. Amb aquest projecte, la 
Companyia Maduixa aposta per un espectacle íntim 
carregat d’imatges poètiques i sentiments. 

Les protagonistes d’aquesta història viuen en un lloc 
envoltat de terra i pobresa. Treballen i treballen al camp 
sense descans, però per tal de sobreviure, han convertit 
la seua feina en joc, i és que... és impossible prohibir-li a 
un xiquet que jugue. Aquest espectacle parla sobre el 
poder de la creativitat i la imaginació com a forma 
d’evasió davant la crueltat i la duresa de la vida.

Amb LÙ ens endinsem en la dansa i les arts plàstiques, 
per gaudir en família d’un espectacle màgic, creatiu i 
poètic..

LÙ, que significa camino en chino tradicional, 
combina la danza, el ingenio y el audiovisual. Con 
este proyecto, la Compañía Maduixa apuesta por un 
espectáculo íntimo cargado de imágenes poéticas y 
sentimientos. 

Las protagonistas de esta historia viven en un lugar 
rodeado de tierra y pobreza. Trabajan y trabajan en el 
campo sin descanso, pero para sobrevivir, han 
convertido su trabajo en juego, y es que... es 
imposible prohibirle a un niño que juegue. Este 
espectáculo habla sobre el poder de la creatividad y 
la imaginación como forma de evasión ante la 
crueldad y la dureza de la vida.

Con LÙ nos adentramos en la danza y las artes 
plásticas , para disfrutar en familia de un espectáculo 
mágico, creativo y poético.

Dijous

6
18.30 h

JUNY

Cia. Maduixa

Tots els públics

LÙ
de Joan Santacreu i Paula Llorens

Entrada gratuïta amb invitació. Disponibles durant la Mostra de Teatre a la taquilla.

ESTRENA 

ABSOLUTA
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Divendres

26, 20.30 h

ABRIL

Quadre artístic de l’Associació de Sant Jordi

VULL FER EL CAPITÀ
de Juan Carlos Richart Verdú

Dilluns

1
19.45 h

ABRIL

Associació de Sant Jordi

VESPRA D’ABRIL
Acte d’exaltació festera previ a la presentació del cartell, amenitzat per la Banda Primitiva, i la representació de 
diversos esquetxos de sainets a càrrec del quadre artístic de l’Associació de Sant Jordi, i amb la projecció 
d’audiovisuals i entrega de premis i diplomes emmarcats.

Acto de exaltación festera previo a la presentación del cartel amenizado por la Banda Primitiva y con diferentes 
sketchs de sainetes por parte del cuadro artístico de la Asociación de San Jorge. Y con la proyección de 
audiovisuales y entrega de premios y diplomas enmacados.

18

Dissabte

27, 20.00 h

Preu de les entrades: 9 €. A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 

distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

Diumenge

31 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI

Diumenge

24
MARÇ

AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS

Diumenge

7
ABRIL

SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI

Diumenge

14 CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI

11.45 h

11.45 h

11.45 h

MARÇ

11.45 h

ABRIL

CONCERTS D’EXALTACIÓ 
DE LA MÚSICA FESTERA

Agenda de cessions a entitats
i produccions locals

19
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Gènere: Música clàssica
Direcció: Daniel Abad Casanova
Solista: Gernot Winischhofer, violí 
Director invitat: Javier Enguídanos Morató
Durada: 75 minuts aprox. amb descans de 15 minuts.

Dissabte

13
19.00 h

ABRIL

Barber, Sarasate, Piazzolla i Txaikovski

ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

La Orquesta de Cámara de la Comunitat 
Valenciana está formada por instrumentistas de 
primer nivel. La gran mayoría de sus integrantes han 
formado o forman parte de las mejores orquestas 
nacionales e internacionales como la ORTVE, 
Orquesta Nacional de España, Orquesta del Palau de 
les Arts, JONDE, Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
Berlin Staatskapelle y la Sinfonieorchester Baden - 
Baden, Freiburg Orchestra. Desde su creación, la 
OCCV ha actuado en diferentes auditorios, 
principalmente en la Comunitat Valenciana, 
obteniendo grandes éxitos de crítica y público. 

El repertorio de la OCCV incluye todo tipo de obras y 
estilos, desde el barroco a la música contemporánea. 
La OCCV ha colaborado con diferentes agrupaciones 
corales como el Orfeón Navarro Reverter, Coro Veus 
Juntes, Coro de Niños Virelai, Coro Lex et Gaudium y 
ha actuado junto a prestigiosos cantantes e 
instrumentistas como Carmen Romeu, María Maciá, 
Soledad Pedrosa, Pepa García Maciá, David 
Sánchez, Jonaina Salvador, Alexandre Guerrero, 
José San Antonio, Pablo Márquez, Haochen Zhang, 
Vicente Llimerá, Jacobo Christensen, etc. Su director 
musical y artístico desde su fundación es el maestro 
Daniel Abad Casanova.

Preu de les entrades: de 20 a 30 €. A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses 

de distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

L’Orquestra de Cambra de la Comunitat 
Valenciana està formada per instrumentistes de 
primer nivell. La majoria dels seus integrants han 
format o formen part de les millors orquestres 
nacionals i internacionals como l’ORTVE, l’Orquestra 
Nacional d’Espanya, l’Orquestra del Palau de les 
Arts, la JONDE, l’Orquestra Simfònica de Bilbao, la 
Berlín Staatskapelle i la Sinfonieorchester Baden – 
Baden i la Freiburg Orchestra. Des de la seua 
creació, l’OCCV ha actuat en diversos auditoris, 
principalment a la Comunitat Valenciana, i ha obtingut 
grans èxits de crítica i públic. 

El repertori de l’OCCV inclou tot tipus d’obres i estils, 
des del barroc fins a la música contemporània. 
L’OCCV ha col·laborat amb diferents agrupacions 
corals com l’Orfeó Navarro Reverter, el Cor Veus 
Juntes, el Cor de Xiquets Virelai i el Cor Lex et 
Gaudium i ha actuat amb prestigiosos cantants i 
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Vicente Llimerá, Jacobo Christensen, etc. El seu 
director musical i artístic des de la seua fundació és el 
mestre Daniel Abad Casanova.

Gènere: Dansa

Participants:

Conservatori Professional de Dansa José Espadero d’Alacant

Conservatori Elemental de Dansa de Benidorm

Conservatori Elemental de Dansa de Sant Vicent del Raspeig

Conservatori Professional de Dansa de València 

Conservatori Elemental de Dansa d’Alcoi 

Dijous

11
19.30 h

ABRIL

Dia Internacional de la Dansa

Tots els públics

V GALA DE CONSERVATORIS
Organitza: Conservatori Elemental de Dansa d’Alcoi 

Invitacions disponibles a la secretaria del Conservatori Municipal Joan Cantó en horari de 19 h a 20.30 h.
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Gènere: Música clàssica
Direcció: Daniel Abad Casanova
Solista: Gernot Winischhofer, violí 
Director invitat: Javier Enguídanos Morató
Durada: 75 minuts aprox. amb descans de 15 minuts.

Dissabte
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19.00 h

ABRIL
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Gènere: Música clàssica
Director: Francisco Valero-Terribas
Director Cor: Jaime Flors
Solistes: Belén Roig, soprano; Estíbaliz Ruiz, mezosoprano; Mario Corberán, tenor; Vicente Antequera, barítono.

En l’últim any de la seua vida, es va presentar a Mozart, 
que estava ja malalt i desfet, un taciturn desconegut, que 
li va lliurar una carta i va desaparéixer. Era l’encàrrec 
anònim d’una missa de rèquiem, amb la promesa d’una 
bona recompensa. El fúnebre desconegut es va tornar a 
presentar uns dies després, li va pagar una bestreta i va 
recomanar al compositor que no descuidara la seua 
obra. Hi va tornar després, de tant en tant, per a vigilar el 
progrés del treball. Era, senzillament, el cambrer del 
comte Franz von Walsegg, ric aficionat que tenia la 
feblesa d’encarregar obres als grans músics per a 
executar-les després i fer-les passar com a seues. Però 
aquelles circumstàncies singulars van torbar la ment de 
Mozart, ja fatigada per la dura i contínua lluita per la vida. 

Es va lliurar a la composició del Rèquiem amb la màxima 
obstinació i, al mateix temps, amb la ferma persuasió que 
aquella obra havia de ser també el seu cant fúnebre. En 
efecte, no va poder acabar-la. L’obra va ser completada 
pel seu deixeble Franz Xaver Süssmayer (1766-1803), el 
qual, en els últims anys de la vida del mestre, havia viscut 
en estreta intimitat artística amb ell. No és fàcil 
determinar exactament quina és la part deguda a 
Süssmayer.

En el último año de su vida, se presentó a Mozart, que 
estaba ya enfermo y deshecho, un taciturno 
desconocido, que le entregó una carta y desapareció. 
Era el encargo anónimo de una misa de réquiem, con 
promesa de buena recompensa. El fúnebre 
desconocido se volvió a presentar unos días después 
y pagó un anticipo, recomendando al compositor que 
no descuidase su obra. Volvió luego, de vez en 
cuando, para vigilar el progreso del trabajo. Era, 
sencillamente, el camarero del conde Franz von 
Walsegg, rico aficionado que tenía la debilidad de 
encargar obras a los grandes músicos para hacerlas 
ejecutar luego haciéndolas pasar por suyas. Pero 
aquellas circunstancias singulares turbaron la mente 
de Mozart, ya fatigada por la dura y continua lucha por 
la vida. 

Se entregó a la composición del Requiem con el 
máximo empeño y, al mismo tiempo, con la firme 
persuasión de que aquella obra había de ser también 
su canto fúnebre. En efecto, no pudo terminarla. La 
obra fue completada por su discípulo Franz Xaver 
Süssmayer (1766-1803), quien, en los últimos años 
de la vida del maestro, había vivido en estrecha 
intimidad artística con él. No es fácil determinar 
exactamente cuál es la parte debida a Süssmayer.

Dissabte

20
19.00 h

ABRILREQUIEM K. 626 /
ADAGIO I FUGA EN DO MENOR K. 546, de Mozart

Orquestra de Cambra Eutherpe i Cor de Cambra de València 

Preu de les entrades: de 20, 30 i 35 €. A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com 

(despeses de distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

22 23

Genere: Música de zarzuela 
lnterprets: Cristina Faus - Carmen Avivar - Gemma Soler - Tania Bou 

Espectacle organitzat per la Societat El Trabajo per a 
homenatjar un duet còmic meravellós, com són 
Chelo Valls (d.e.p.) i Eugenio Valls. Dos entranyables 
protagonistes del nostre gènere líric i dos autèntics 
actors amb eixe do tan difícil com és la comicitat en 
teatre. 

L’Agrupació Lírica s’adhereix a aquest homenatge 
tan merescut, i igual que la Societat, donem les 
gràcies als intèrprets solistes per la seua 
desinteressada participació.

Espectáculo organizado por la Sociedad "El 
Trabajo" para homenajear a un dueto cómico 
maravilloso, como son Chelo Valls (d.e.p.) y Eugenio 
Valls. Dos entrañables protagonistas en nuestro 
género lírico y dos auténticos actores con ese don 
tan difícil como es la comicidad en teatro. 

La Agrupación Lírica, se adhiere a este tan merecido 
homenaje, y al igual que la Sociedad, damos las 
gracias a los interpretes sol is tas por su 
desinteresada participación. 

Dissabte

11
19.00 h

MAIG

Agrupació Lírica” El Trabajo”

GALA LÍRICA

Preu de les entrades: Preu unic 15 €. A la venda en taquilla del teatre i en internet a través de www.ticketalcoi.com 

(despeses de distribució 1,21 € IVA inclòs) 
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Génere: Teatre musical adaptat
Autora-directora: Paula Fuster
Intèrprets: Persones amb diversitat funcional i voluntariat.

VIVIENDO UN SUEÑO
Musical a benefici d’ASPROMIN

Associació Pro Persones amb Discapacitat Intelectual d’Alcoi

Preu de les entrades: 7 €. A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de 

distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

25

Genere: Cançó melòdica i Musical
Interprets: Víctor Díaz i Gema Castaño, veu; Takashi Toizumi, piano
Durada: 100 minuts aprox. sense descans. 

Els reconeguts cantants Víctor Díaz i Gema Castaño 
s’uneixen per a oferir-nos un bell concert en el qual 
s’oferiran èxits de la cançó melòdica com La vie en 
rose, Rien de rien, Hymne a l’amour o Ne me quitte 
pas, als quals s’afegiran cançons de musicals com 
Los miserables, El hombre de la Mancha, Cabaret i 
My fair Lady; i també no hi faltaran els tangos més 
famosos, com ara Mi Buenos Aires querido del gran 
Gardel, a més de temes de pel·lícules tan famoses 
com Yentl i Pocahontas.

Los reconocidos cantantes Víctor Díaz y Gema 
Castaño, se unen para ofrecernos un hermoso 
concierto en el que se ofrecerán éxitos de la canción 
melódica como La vie en rose, Rien de rien Hymne a 
l’amour o Ne me quitte pas a los que se unieran 
canciones de musicales como Los miserables, El 
hombre de la Mancha, Cabaret y My fair Lady, no 
faltando los más famosos tangos como Mi Buenos 
Aires querido del gran Gardel, además de temas de 
películas tan famosas como Yentl y Pocahontas.

Dijous

13
20.15 h

JUNY

VII Setmana Gran del Piano

LA VIE EN ROSE
Cançons d’una vida

Preu de les entrades: 20 € entrada única. A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com 

(despeses de distribució, 1,21 € IVA inclòs). 

Javi es un chico con discapacidad intelectual que 
intenta alcanzar su sueño bailando en la academia 
Gormadance.

Xavi és un xic amb discapacitat intel·lectual que 
intenta aconseguir el seu somni ballant en l’acadèmia 
Gormadance.

Dissabte

25
19.00 h

MAIG
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MAIG
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Gènere: Música Clàssica
Solista: David Sala, violí
Director: Gregorio Casasempere Gisbert 

Dissabte

22
18.30 h

JUNYORQUESTRA SIMFÒNICA D’ALCOI
Ludwig van Beethoven 

Dia Europeu de la Música

Programa 

Ludwig van Beethoven

Concierto en Re M op 61 para Violín y Orquesta 

Sinfonía n.º 6 en Fa M “Pastoral” op 68

Programa 

Ludwig van Beethoven

Concert en Re M op. 61 per a Violí i Orquestra 

Simfonia n.º 6 en Fa M “Pastoral” op. 68

Preu de les entrades: 10 € (pati de butaques), 8 € (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 € IVA inclòs). 

L’Orquestra Simfònica d’Alcoi és resident del Teatre Calderón

27

Dissabte

29
19.30 h

JUNY

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

Dissabte

15
JUNY

CENTRES DE DANSA INMA CORTÉS

Diumenge

16
JUNY

BALLET VIRGINIA BOLUFER

Dimecres

19
JUNY

CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA
19.30 h

Dijous

20
JUNY

CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA
19.30 h

Dimecres

26
JUNY

CENTRE DE DANSA B&B

GALES FINAL DE CURS 

Divendres

28
JUNY

BALLET ANA BOTELLA

Dimecres

3
JULIOL

ESCOLA A3 DANZA

Divendres

5
JULIOL

BALLET RAFA FELIPE
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Diumenge 10 novembre
BALLET NACIONAL RUS
El llac dels cignes

Dissabte 16 novembre
PEL DAVANT I PEL DARRERE
Olympia Metropolitana

Dissabte 30 novembre
CARLOS NÚÑEZ

Divendres 13 desembre
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

El Lazarillo de Tormes
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ticketalcoi.com

ALCOI CULTURA

Ajuntament d'Alcoi

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 una hora i mitja abans dels espectacles, 
en qualsevol dia de la setmana..

www.teatrecalderonalcoi.com
www.alcoi.org/centrecultural
Twitter: @tcalderonalcoi
Facebook: /TeatreCalderon
A/e: info@teatrecalderonalcoi.com
Oficines: 965549932
Taquilla: 965547371
Ajuntament - Àrea Cultura: 965537142

VENDA D’ENTRADES

Saga Producciones: Aguacates,
Dissabte 18 de maig, 20 h


