
TEATRE
CALDERÓN
PROGRAMA
SETEMBRE
/DESEMBRE

2013/14
/AVANÇ GENER



SETEMBRE 2013
Dissabte 21 i diumenge 22 
LA VENGANZA DE DON MENDO
Bolos Teatre

OCTUBRE 2013
Divendres 4 
EL MONO-XAVI CASTILLO
Pot de Plom

Dissabte 5 
LES AVENTURES DEL CAPITÀ TAN TAN 
Combinats

Dissabte 12  
DIA DE NOCES 
Grup de Danses Carrascal

Divendres 18 
FISTERRA 
Amb Blanca Portillo i Ángeles Martín

Dissabte 19 
VIAJE A LA LUNA 
Circo Gran Fele

Divendres 25
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS 
FESTERS 2014
Associació de Sant Jordi

Diumenge 27 
LA TRAVIATA
Òpera 2001-Amics de la Música

Dijous 31 i divendres 1 de novembre
DON JUAN TENORIO 
Sociedad El Trabajo

NOVEMBRE 2013
Diumenge 3
CONSTELACIONES
Aracaladanza

Dijous 7
GALA ALZHEIMER 2013
Assoc. Amics i Familiars Malalts Alzheimer

Diumenge 10
GALA-CONCERT DE LA UDP
Unió Democràtica de Pensionistes

Dissabte 16 
MURPHY
Vol Ras

Divendres 22
LUCES DE BOHEMIA
Teatro del Temple

Dissabte 23
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Comissió Santa Cecília - Ajuntament Alcoi

Diumenge 24
ESCLATS
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 30
MEMÒRIES D’UNA PUÇA
Companyia Sol Pico

DESEMBRE 2013
Dissabte 7
JANICE HARRINGTON QUARTET
Snibor Producciones

Diumenge 15
EL CASCANUECES
Russian National Ballet

Divendres 20
ORQUESTRA DE LA C. VALENCIANA
Amb Jordi Bernàcer - Amics de la Música

Divendres 27
ORQUESTRA DE JOVES DE LA PROVÍNCIA
Amb Francisco Maestre - Ajuntament Alcoi

GENER 2014 (avanç)

Divendres 3
ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE SZEGED
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 17
JULIO CÉSAR
Metaproducciones

PROGRAMACIÓ.

Tots els públics.TP +7 Majors de 7 anys. +13 Majors de 13 anys. +16 Majors de 16 anys.

Recomanacions d’edats per espectacle:
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BOLOS TEATRE XAVI CASTILLO
LA VENGANZA DE DON MENDO EL MONO

TEATRE D’HUMOR - Dissabte 21 (20’15 h) i diumenge 22 (19’00 h) de setembre

BOLOS TEATRE PRESENTA ‘LA VENGANZA DE DON MENDO’

Durada: 105 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Bolos Teatre
Direcció: Ximo Llorens

Qualsevol persona interessada en el teatre sap d’esta sàtira emblemàtica, ‘La venganza de 
don Mendo’, fundadora d’un gènere teatral que ha esdevingut en allò que coneixem com 
l’astracanada: buscar l’humor i el riure a qualsevol preu. El !, com objectiu, de fer riure, 
justi!ca per a Muñoz Seca tots els mitjans, i per això no té el menor dubte en perpetrar 
mil i una malifeta amb el llenguatge sempre que provoque el somriure o la rialla, i altera 
les paraules, i escriu ‘participio’ per a què li rime amb ‘ripio’ sense cap rubor.

Cualquier persona interesada en el teatro sabe de esta sátira emblemática, ‘La venganza de don 
Mendo’, fundadora de un género teatral que ha acontecido en aquello que conocemos como la 
astracanada: buscar el humor y la risa a cualquier precio. El !n, como objetivo, de hacer reir, 
justi!ca para Muñoz Seca todos los medios, y por eso no tiene la menor duda al perpetrar mil y un 
entuerto con el lenguaje siempre que provoque la sonrisa o la carcajada, y altera las palabras, y 
escribe ‘participio’ para que le rime con ‘ripio’ sin ningún rubor.

Preu: 11 euros / 13 euros
Entrades: Llibreria Llorens, El Cosidor, Floristería Rosa Mary; o Bolos Teatre (686 65 79 81)
Més informació: www.bolosteatre.com - bolosteatre.blogspot.com - info@bolosteatre.com
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

TEATRE D’HUMOR, Cicle Nou d’Octubre - Divendres 4 d’octubre (20’00 h) 

EL MONO, AMB XAVI CASTILLO

Durada: 110 minuts
Idioma: Valencià
Producció: Pot de Plom

L’origen d’aquesta història, ‘El Mono’, va ser un bon dia, quan la gent de Pot de Plom se 
n’adonà que, amb l’excusa de la crisi, tot estava tornat cap arrere a corre-cuita i quasi 
sense adonar-se. Retallades en tots els àmbits: educació, sanitat, investigació, ajudes 
socials, dependència… Cada cop amb més obligacions i menys drets com a ciutadans, la 
situació laboral sembla cada vegada més la dels nostres avis o besavis; i els polítics, com 
si foren senyors feudals, mai han de pagar per les seues responsabilitats i errors. Estarà 
patint la societat sencera una regressió evolutiva?

El origen de esta historia, ‘El Mono’, fue un buen día, cuando la gente de Pot de Plom se dio cuenta 
de que, con la excusa de la crisis, todo estaba retrocediendo casi sin que nadie se diese cuenta. 
Recortes en todos los ámbitos: educación, sanidad, investigación, ayudas sociales, dependencia… 
Cada vez con más obligaciones y menos derechos como ciudadanos, la situación laboral se parece 
cada vez más a la de nuestros abuelos o bisabuelos; y los políticos, como si fueran señores feudales, 
nunca se ven obligados a pagar por sus responsabilidades y errores. ¿Estará sufriendo la sociedad 
entera una regresión evolutiva?

Preu: 8 euros / 6 euros / 7 euros
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

TP +13
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HOMENATGE A TLES AVENTURES DEL 
CAPITÀ TAN TAN

DIA DE NOCES

TEATRE FAMILIAR, Cicle Nou d’Octubre - Dissabte 5 d’octubre (19’00 h)

LES AVENTURES DEL CAPITÀ TAN TAN

Durada: 65 minuts
Idioma: Valencià
Producció: Combinats

Un xiquet molt especial ven periòdics a la cantonada de la ciutat de Storytown. El seu 
nom és Miki Boy, però el que ningú no sap és que és una tapadora perquè, en realitat, 
Miki és el gran superheroi conegut com el Capità Tan- Tan. Al mateix temps, no molt 
lluny d’allí, una famosa cientí!ca, Elisenda la Tremenda, a"igida de diversos problemes 
a la vista, està creant una màquina: la “Descolorineitor 3.000”, que deixarà tota la ciutat 
sumida en un trist món en blanc i negre. Ho aconseguirà…?

Un niño muy especial vende periódicos en la esquina de la ciudad de Storytown. Su nombre es Miki 
Boy, pero lo que nadie sabe es que es una tapadera porque, en realidad, Miki es el gran superhéroe 
conocido como el Capitán Tan-Tan. Al mismo tiempo, no muy lejos de allí, una famosa cientí!ca, 
Elisenda la Tremenda, a"igida por varios problemas a la vista, está creando una máquina: la 
“Descolorineitor 3.000”, que dejará toda la ciudad sumida en un triste mundo en blanco y negro. 
¿Lo conseguirá…?

Preu: 6 euros / 5 euros 
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

DANSA TRADICIONAL - Dissabte 12 d’octubre (19’30 h)

‘DIA DE NOCES’, GRUP DE DANSES CARRASCAL

Durada: 90 minuts
Producció: Grup de Danses Carrascal

És dia feiner a una partida de la nostra comarca. Estem al mes de setembre i els llauradors 
han matinat per segar el blat. Hui la feina es deu acurtar, ja que l’endemà serà un dia 
gran al veïnat. Es casen dos !lls del poble i tots els habitants volen fer-los una gran festa. 
Al voltant d’aquest esdeveniment sorgeixen situacions diferents: les jovenetes pensen 
amb els xicots que podran veure a la festa; les dones al llavador, mentre renten la roba, 
fan broma del canvi que li espera a la nova casada; la preparació dels nuvis per anar a 
l’església i la celebració posterior al casori donaran per !nalitzada una jornada que als 
nostres avantpassats els servia per fer noves amistats, noves relacions i qui sap si noves 
parelles per a què el poble torne a viure un nou Dia de Noces.

Es día laborable en una partida de nuestra comarca. Estamos en el mes de septiembre y los 
labriegos han madrugado para segar el trigo. Hoy el trabajo se debe de acortar, puesto que el día 
siguiente será un día grande en el vecindario. Se casan dos hijos del pueblo y todos los habitantes 
quieren hacerles una gran !esta. Alrededor de este acontecimiento surgen situaciones diferentes: 
las jovencitas piensan con los chicos que podrán ver en la !esta; las mujeres en el lavador, mientras 
lavan la ropa, hacen broma del cambio que le espera a la nueva casada; la preparación de los novios 
para ir a la iglesia y la celebración posterior al casamiento darán por !nalizada una jornada que 
a nuestros antepasados les servía para hacer nuevas amistades, nuevas relaciones y quién sabe si 
nuevas parejas para que el pueblo vuelva a vivir un nuevo ‘Dia de Noces’.

Preu: 6 euros / 5 euros
Més informació: Grup de Danses Carrascal, Plaça Ramón y Cajal 6, Alcoi.
Telèfon: 629 952 194 - Correu electrònic: carrascal_alcoi@dansescarrascal.org

SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

DANSES CARRASCAL

TP +13
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FISTERRA

TEATRE PER A ADULTS - Divendres 18 d’octubre (21’00 h)

FISTERRA, AMB BLANCA PORTILLO I ÁNGELES MARTÍN

Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Entrecajas Producciones Teatrales
Intèrprets: Blanca Portillo i Ángeles Martín
Direcció: Víctor Conde

Allò de què “les aparences enganyen” és un discurs que hem escoltat des de sempre. 
Aquell qui ens sembla sospitós d’alguna cosa tal vegada no ho és... Aquell qui ens dóna 
con!ança amb solament una mirada potser realment amague alguna cosa fosca... Aquell 
qui ens estén la mà, tal vegada serà qui poc després ens soltarà i ens deixarà caure al 
buit... Les aparences ens enganyen, i en FISTERRA, més que a qualsevol altre lloc.

Aquello de que “las apariencias engañan” es un discurso que hemos oído desde siempre. Aquel que 
nos parece sospechoso de algo quizá no lo es... Aquel que nos da con!anza con solo una mirada 
quizá realmente esconda algo oscuro... Aquel que nos tiende la mano, quizá será el que muy poco 
después nos va a soltar y nos va a dejar caer al vacío... Las apariencias engañan, y en FISTERRA, 
más que en ningún otro lugar. 

Preu: 12 euros / 8 euros / 10 euros
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

+16
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VIAJE A LA LUNA

TEATRE-CIRC FAMILIAR - Dissabte 19 d’octubre (19’00 h)

VIAJE A LA LUNA

Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Circo Gran Fele

El nou espectacle del Circo Gran Fele ‘Viage a la Luna’ és “especial” per molts motius, i 
un d’ells és que compta amb la col·laboració del Ballet de la Generalitat. Aquesta obra 
agermana la força de les acrobàcies circenses amb la bellesa i elegància del ballet i els 
seus 14 meravellosos ballarins. Tot açò sota un títol que ret homenatge a dos grans genis 
de la cultura: l’escriptor Julio Verne i el cineasta Georges Méliès.

El nuevo espectáculo del Circo Gran Fele ‘Viaje a la Luna’ es “especial” por muchos motivos, y uno 
de ellos es que cuenta con la colaboración del Ballet de la Generalitat. Esta obra auna la fuerza de 
las acrobacias circenses con la belleza y elegancia del ballet y sus 14 maravillosos bailarines. Todo 
ello bajo un título que rinde homenaje a dos grandes genios de la cultura: el escritor Julio Verne y 
el cineasta Georges Méliès.

Preu: 8 euros / 6 euros / 7 euros
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

ACTE SOCIAL FESTER - Divendres 25 d’octubre (20’30 h)

PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS 2014

Durada: 120 min
Producció: Associació de Sant Jordi

Un any més el Teatre Calderón d’Alcoi és l’escenari escollit per encetar els actes festers 
dels Moros i Cristians 2014. Els Càrrecs de les properes Festes de Sant Jordi es presentaran 
en societat, davant les autoritats festeres, civils i la resta d’alcoians i alcoianes que vulguen 
compartir amb ells aquests grans moments. Rafael Vilaplana, capità moro representant 
la !là Llana, Antonio Giner, capità cristià pels Gusmans, Juan Mataix, alferes moro dels 
‘Judíos’ i Santiago Giner, alferes cristià pels Vascos, estaran acompanyats pel Sant Jordiet 
Mario Gisbert, dels Mossàrabs.

Un año más el Teatro Calderón de Alcoi es el escenario escogido para iniciar los actos festeros de 
los Moros y Cristianos 2014. Los Cargos de las próximas Fiestas de Sant Jordi se presentarán en 
sociedad, ante las autoridades festeras, civiles y el resto de alcoyanos y alcoyanas que quieran 
compartir con ellos estos grandes momentos. Rafael Vilaplana, capitán moro representante la !là 
Llana, Antonio Giner, capitán cristiano por los Guzmanes, Juan Mataix, alférez moro de los Judíos 
y Santiago Giner, alférez cristiano por los Vascos, estarán acompañados por el Santo Jordiet Mario 
Gisbert, de los Mozárabes.

Preu: Invitació
Més informació: Associació de Sant Jordi.
Carrer Sant Miquel 60-62, Alcoi.
Telèfon: 96 554 05 80
Correu electrònic: secretaria@casaldesantjordi.e.telefonica.net

SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

PRESENTACIÓ DE 
CÀRRECS FESTERS 2014CIRCO GRAN FELE

TP
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LA TRAVIATA

ÒPERA - Diumenge 27 d’octubre (19’15 h)

LA TRAVIATA, AMB ÒPERA 2001

Durada: 160 minuts
Producció: Òpera 2001 / Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Juntament amb Rigoletto i El trobador, La traviata conforma una terna d’òperes que van 
acabar de consagrar a Giuseppe Verdi després de molts anys en els quals els encàrrecs 
dels diferents teatres havien fet patir el talent del compositor. Els “anni di galera”, com 
ell els va nomenar, havien acabat, i ara les seues òperes podien ser més elaborades i açò 
es va començar a deixar notar ja en Rigoletto. Amb La traviata, Verdi aconsegueix un 
estil madur, amb major fondària en la descripció dels personatges, major solidesa en les 
construccions dramàtiques i una orquestra més important i rica. 

Junto a Rigoletto y El trovador, La traviata conforma una terna de óperas que terminaron de 
consagrar a Giuseppe Verdi tras muchos años en los que los encargos de los distintos teatros habían 
hecho sufrir el talento del compositor. Los “anni di galera”, como él los nombró, habían acabado, 
y ahora sus óperas podían ser más elaboradas y eso se empezó a notar ya en Rigoletto. Con La 
traviata, Verdi alcanza un estilo maduro, con mayor hondura en la descripción de los personajes, 
mayor solidez en las construcciones dramáticas y una orquesta más importante y rica. 

Preu: Des dels 20 !ns els 40 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi (AAMA)
Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi. 
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807
Correu electrònic: info@aamalcoy.com
ELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

TEATRE CLÀSSIC - Dijous 31 d’octubre i divendres 1 de novembre (19’00h)

LA SOCIEDAD EL TRABAJO PRESENTA ‘DON JUAN TENORIO’

Durada: 120 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Sociedad El Trabajo 
Direcció: Ignacio Miró Francés

La Societat ‘El Trabajo’ posa en escena el drama religiós fantàstic i romàntic en vers, 
dividit en dues parts de quatre actes i tres actes Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Mig 
segle després de la seua última posada en escena, també per una agrupació d’a!cionats 
locals; aquesta centenària Societat, abrigallada per un gran grup d’actors i actrius, 
emprenen una llarga i àrdua tasca que no és una altra que representar el mític i popular 
Don Juan Tenorio. L’autor val·lisoletà va saber plasmar en Don Juan el romàntic pur que 
cerca l’amor ideal, trobat en Doña Inés: “empezó por una apuesta, siguió por un devaneo 
y hoy me quema el corazón”. 

La Sociedad ‘El Trabajo’ pone en escena el drama religioso fantástico y romántico en verso, dividido 
en dos partes de cuatro actos y tres actos Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Medio siglo después 
de su última puesta en escena, también por una agrupación de a!cionados local; ésta centenaria 
Sociedad, arropada por un grupo de entregados actores y actrices, emprenden una larga y ardua 
tarea que no es otra que representar el mítico y popular Don Juan Tenorio. El autor vallisoletano 
supo plasmar en Don Juan el romántico puro que busca el amor ideal, encontrado en Doña Inés: 
“empezó por una apuesta, siguió por un devaneo y hoy me quema el corazón”.  

Preu: 12 euros / 10 euros / 8 euros
Més informació: Sociedad ‘El Trabajo’
Carrer Gonçal Barrachina 12, Alcoi.
Telèfon: 96 554 22 08

DON JUAN 
TENORIO

+13 +13
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DANSA FAMILIAR - Diumenge 3 de novembre (18’30 h)

CONSTELACIONES

Durada: 50 minuts
Producció: Aracaladanza 

Si un escriptor ha d’escriure amb els seus ulls i un pintor, pintar amb les seues oïdes, 
com ha de coreogra!ar un coreògraf? Mai hem conegut la resposta encara que sí que 
estem convençuts que un somriure ens ajuda en l’impossible somni de capturar l’univers. 
Com una atracció fatal, impossible d’evitar, Joan Miró s’ha colat en els nostres somnis 
disparant la imaginació amb una explosió de color que ens ha guiat en un llarg viatge !ns 
a ‘Constelaciones’.

Si un escritor tiene que escribir con sus ojos y un pintor, pintar con sus oídos, cómo tiene que 
coreogra!ar un coreógrafo? Nunca hemos conocido la respuesta aunque sí estamos convencidos de 
que una sonrisa nos ayuda en el imposible sueño de capturar el universo. Como una atracción fatal, 
imposible de evitar, Joan Miró se ha colado en nuestros sueños disparando la imaginación con una 
explosión de color que nos ha guiado en un largo viaje hasta Constelaciones.  

Preu: 8 euros / 7 euros / 6 euros

CONSTELACIONES
AMB ARACALADANZA

TP



1716

ACTE SOCIAL - Dijous 7 de novembre (20’15 h)

GALA ALZHEIMER 2013

Durada: 120 minuts
Producció: Associació d’Amics i Familiars de Malalts d’Alzheimer

Amb motiu del XX Aniversari de la constitució de l’Associació  d’Alzheimer d’Alcoi i 
Comarca, es presenta la “GALA ALZHEIMER 2013”. Una Gala diferent, un esdeveniment 
on totes i cadascuna de les variades i atractives actuacions seran interpretades per 
actors, periodistes, músics, ballets, grups musicals, corals… que han estat col·laborant 
amb l’Associació al llarg d’aquests 20 anys d’història. Solidaritat,  espectacle i records s’hi 
fusionen en aquesta “GALA ALZHEIMER 2013”.

Con motivo del XX Aniversario de la constitución de la Asociación de Alzheimer de Alcoy y Comarca, 
se presenta “GALA ALZHEIMER 2013”. Una Gala diferente, un evento en el que todas y cada una de 
las variadas y atractivas actuaciones serán interpretadas por actores, periodistas, músicos, ballets, 
grupos musical, corales… que han venido colaborando con la Asociación a lo largo de estos 20 años de 
historia. Solidaridad,  espectáculo y  recuerdos  se  entremezclan  en  esta   “GALA ALZHEIMER 2013”. 
 

Preu-donatiu: 10 euros 
Més informació: l’Associació d’Amics i Familiars de Malalts d’Alzheimer.
Carrer Encaro 14, Alcoi
Telèfons: 965 545 997 / 966 523 056
Pàgina web: www.alzheimeralcoi.org
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

ACTE SOCIAL - Diumenge 10 de novembre (18’00 h)

GALA-CONCERT DE LA UDP

Durada: 150 minuts 
Producció: Unió Democràtica de Pensionistes

La Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats- Associació Serpis UDP d’Alcoi celebra la 
seua gala-concert en companyia de grans amics. Amb ells estarà la ‘Orquesta Armónica 
Alcoyana’, dirigida per Enrique Peidró Baldó i la Societat Musical Nova d’Alcoi, amb 
Joan Doménech. A més, la Coral Serpis UDP rebrà la visita, també a l’escenari, de l’Orfeó 
Contestà Just Salvador de Cocentaina. Però a banda de la música, al Teatre Calderón 
també hi haurà ball, de la mà del Ballet de Virginia Bolufer. Per últim, gaudirem de les 
interpretacions de la soprano Charo Martos, la mezzosoprano Elisa Santonja, el baríton 
Juan Javier Gisbert i el tenor Agustín García.

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados- Asociación Serpis UDP de Alcoi celebra su 
gala-concierto en compañía de grandes amigos. Con ellos estará la ‘Orquesta Armónica Alcoyana’, 
dirigida por Enrique Peidró Baldó y la Societat Musical Nova d’Alcoi, con Joan Doménech al frente. 
Además, la Coral Serpis UDP recibirá la visita, también en el escenario, del Orfeón Contestano Justo 
Salvador de Cocentaina. Pero además de la música, en el Teatro Calderón también habrá baile, de la 
mano del Ballet de Virginia Bolufer. Por último, disfrutaremos de las interpretaciones de la soprano 
Charo Martos, la mezzosoprano Elisa Santonja, el barítono Juan Javier Gisbert y el tenor Agustín 
García.

Preu: Invitació
Més informació: Unió Democràtica de Pensionistes Serpis UDP
Carrer Gabriel Miró 12, Alcoi.
Telèfon: 96 652 26 01

ASSOCIACIÓ
D’ALZHEIMER

UNIÓ DEMOCRÀTICA 
DE PENSIONISTES
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MURPHY

TEATRE D’HUMOR - Dissabte 16 de novembre (21’00 h)

MURPHY. TRAGEDIA EN HANDSOME HOUSE

Durada: 90 minuts
Idioma: Català
Producció: Vol Ras 
Intèrprets: Joan Faneca, Xavier Amatller ‘Notxa’ i Hèctor Boada 
Direcció: Miquel Gorriz

Murphy i els seus seguidors diuen: “Si alguna cosa pot anar malament, anirà malament. 
Si encara pot anar pitjor, anirà pitjor “. “La torrada sempre cau del costat de la mantega”. 
“Si moltes coses poden anar malament, anirà mal la que més problemes provoque”. Açò 
i molt més ... Quantes vegades hem vist com es complia la llei de Murphy: en canviar de 
carril en una autopista en caravana i automàticament avançar el carril en què estàvem, 
quan cau al sòl l’única cosa que es podia trencar, quan en un examen ens ha caigut la 
pregunta del tema que no havíem estudiat, quan en tenir pressa per arribar a algun lloc 
tot es posa en contra nostra per a retardar-nos.

Murphy y sus seguidores dicen: “Si algo puede ir mal, irá mal. Si aún puede ir peor, irá peor “. “La 
tostada siempre cae del lado de la mantequilla”. “Si muchas cosas pueden ir mal, irá mal la que 
más problemas provoque”. Esto y mucho más ...  Cuántas veces hemos visto como se cumplía la ley 
de Murphy: al cambiar de carril en una autopista en caravana y automáticamente avanzar el carril 
en que estábamos, cuando cae al suelo la única cosa que se podía romper, cuando en un examen 
nos ha caído la pregunta del tema que no habíamos estudiado, cuando al tener prisa por llegar a 
algún sitio todo se pone en contra nuestra para retrasarnos.

Preu: 12 euros / 10 euros / 8 euros
SARSUELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

VOL RAS

TP
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EL BUSCÓN
TEATRO DEL TEMPLE

TEATRE CLÀSSIC - Divendres 22 de novembre (10’00 h funció escolar, 21’00 h general)

EL BUSCÓN, DE FRANCISCO DE QUEVEDO

Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: : Teatro del Temple 
Intèrprets: José Luis Esteban
Direcció: Ramón Barea

Nos mueve la convicción de que es más sencillo para el espectador de hoy vivir la literatura 
clásica que leerla. El teatro nos da esa posibilidad. El Buscón es una de esos textos que 
reúnen todas las condiciones previas para crear un espectáculo para todos los públicos. 
No es que pensemos que lo clásicos son divertidos. Es que, en muchas ocasiones, si no 
son divertidos, es que no son clásicos. El aburrimiento es la única enfermedad grave que 
aqueja al arte en general y al teatro en particular. De la mano de Quevedo, queremos 
seducir al espectador con una risa que provenga de una vivencia escénica singular y 
cercana.

Estem convençuts que és més senzill per a l’espectador de hui viure la literatura clàssica que 
llegir-la. El teatre ens dóna eixa possibilitat. “El Buscón” és un dels textos que reunixen totes les 
condicions prèvies per a crear un espectacle per a tots els públics. No és que pensem que el clàssics 
són divertits. És que, moltes vegades, si no són divertits, és que no són clàssics. L’avorriment és 
l’única malaltia greu que a"igix a l’art en general i al teatre en particular. De la mà de Quevedo, 
volem seduir a l’espectador amb una rialla que provinga d’una vivència escènica singular i pròxima.

Preu: 8 euros / 6 euros

+12
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MÚSICA DE BANDA - Dissabte 23 de novembre (19’00 h)

CONCERT DE SANTA CECÍLIA

Durada: 180 minuts
Producció: Comissió de Santa Cecília / Ajuntament d’Alcoi

La Societat Musical Nova d’Alcoi, la Unió Musical d’Alcoi i la Corporació Musical Primitiva 
ofereixen al Teatre Calderón de la ciutat el tradicional Concert de Santa Cecília, en la 
festivitat de la patrona dels músics. Aquest acte s’emmarca dins de la programació d’actes 
organitzats per la Comissió de Santa Cecília, de la qual formen part totes les entitats 
musicals de la ciutat.

La Societat Musical Nova d’Alcoi, la Unió Musical d’Alcoi y la Corporació Musical Primitiva ofrecen 
en el Teatro Calderón de la ciudad el tradicional Concierto de Santa Cecília, en la festividad de la 
patrona de los músicos. Este acto se enmarca dentro de la programación de actos organizados por 
la Comisión de Santa Cecília, de la cual forman parte todas las entidades musicales de la ciudad. 

Preu: invitació

ELA - Divendres, 24 de maig- 20.15 h

MÚSICA DE CAMBRA - Diumenge 24 de novembre (19’00 h)

ESCLATS AMB GABRIELE BALDOCCI I DANIEL RIVERA

Durada: 90 minuts
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi
Intèrprets: Gabriele Baldocci i Daniel Rivera al piano. Esclats són: Juan ponsoda (Alcoi), 
Antonio Sola (Almoradí), Enrique González (San Miguel de Salinas) i Juan F. Carrillo (Múrcia).

El Quartet de Percussió ‘Esclats’, dirigit per l’alcoià Juan Ponsoda, visita la ciutat 
acompanyat per dos grans pianistes en un espectacle únic. Gabriele Baldocci és un dels 
pianistes italians més aclamats. Al febrer del 2008, va conformar un duo amb Martha 
Argerich, i ha actuat amb ella regularment des d’aquell moment. En el 2009, va conformar 
al seu torn, un duo amb el pianista argentí Daniel Rivera, amb qui pròximament gravarà 
repertori de música Russa. 

El Cuarteto de Percusión ‘Esclats’, capitaneado por el alcoyano Juan Ponsoda, visita la ciudad 
acompañado por dos grandes pianistas en un espectáculo único. Gabriele Baldocci es un de los 
pianistas italianos más aclamados. En febrero del 2008, conformó un dúo con Martha Argerich, y 
ha actuado con ella regularmente desde ese entonces. En el 2009, conformó a su vez, un dúo con 
el pianista argentino Daniel Rivera, con quien próximamente grabará repertorio de música Rusa. 

Preu: des dels 12 !ns els 25 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi (AAMA)
Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi. 
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807
Correu electrònic: info@aamalcoy.com

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA ESCLATS

TP TP
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CONJURO

DANSA CONTEMPORÀNIA - Dissabte 30 de novembre (21’00 h)

MEMÒRIES D’UNA PUÇA, COMPANYIA SOL PICÓ

Durada: 60 minuts
Producció: Companyia Sol Picó 
Ballarins: Sol Picó, Valentí Rocamora i Torà i Carlos Fernández Fuentes
Direcció: Sol Picó

En aquest espectacle Sol Picó ens dóna la seua particular visió sobre La Decadència i 
La Desolació, temes candents en aquests moments de convulsió social. Una re"exió 
sobre l’actualitat, vista com un huracà devastador que no ens permet avançar, un èxode 
impossible, i sobre la necessitat de canviar aquest món, d’escapar d’aquesta situació 
as!xiant. Tres nòmades, patètics d’a prop i insigni!cants des de lluny, ens proposen un 
viatge de transhumància, amb un !nal que els situa a la deriva, com un missatge en una 
botella, un desig, una petició desesperada d’ajuda… La fantasia i l’absurd són els eixos 
d’aquesta peça coreogrà!ca. Un exercici sincer, auster, minimalista i convuls.

En este espectáculo Sol Picó nos da su particular visión sobre La Decadencia y La Desolación, temas 
candentes en estos momentos de convulsión social. Una re"exión sobre la actualidad, vista como 
un huracán devastador que no nos permite avanzar, un éxodo imposible, y sobre la necesidad de 
cambiar este mundo, de escapar de esta situación as!xiante. Tres nómadas, patéticos de cerca e 
insigni!cantes de lejos, nos proponen un viaje trashumántico, con un !nal que les sitúa a la deriva, 
como un mensaje en una botella, un deseo, una petición desesperada de ayuda... La fantasía y el 
absurdo son los ejes de esta pieza coreográ!ca. Un ejercicio sincero, austero, minimalista y convulso.

Preu: 15 euros / 12 euros / 10 euros 

MEMÒRIES D’UNA PUÇA
CIA. SOL PICÓ

+7
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CONCERT DE MÚSICA JAZZ - Dissabte 7 de desembre (20’00 h)

JAZZ-BLUES AMB JANICE HARRINGTON QUARTET

Durada: 90 minuts
Producció: Snibor Producciones
Intèrprets: Janice Harrington (veu), Enric Peidro (saxo), Luís Suria (piano), 
Jordi Vilà (contrabaix) i Jeff Jerolamon (bateria)

La cantant nord-americana Janice Harrington compta amb una extensa trajectòria 
professional plagada d’èxits i reconeixement a nivell mundial. Nascuda a Cleveland (EUA) 
creix envoltada per la tradició de la música negra nord-americana i inicia la seua carrera 
a principis dels anys 60 com a cantant de Jazz, Blues i Gospel, tres gèneres amb una 
arrel comú que Harrington ha sabut compatibilitzar amb bon saber fer al llarg de la seua 
carrera. La seua qualitat com a artista li han valgut a aquesta fabulosa cantant l’apel·latiu 
de “The Queen of Jazz, Blues and Gospel” un reconeixement just a l’altura de la seua 
singular personalitat i del seu valor musical.  

La cantante norteamericana Janice Harrington cuenta con una extensa trayectoria profesional 
plagada de éxitos y reconocimiento a nivel mundial. Nacida en Cleveland (EEUU) crece rodeada 
por la tradición de la música negra norteamericana e inicia su carrera a principios de los años 60 
como cantante de Jazz, Blues y Gospel, tres géneros con una raíz común que Harrington ha sabido 
compatibilizar con gran maestría a lo largo de su carrera. Su calidad como artista le han valido a 
esta fabulosa cantante el apelativo de “The Queen of Jazz, Blues and Gospel” un reconocimiento 
justo a la altura de su singular personalidad y de su valía musical. 

Preu: 12 euros / 10 euros / 11 euros

DANSA CLÀSSICA FAMILIAR - Diumenge 15 de desembre (19’00 h)

EL CASCANUECES

Durada: 120 minuts
Producció: Russian National Ballet 
35 ballarins dirigits per Sergei Radchenko, amb coreogra!a de Marius Petipa i música de 
Piotr Ilitx Txaikovski

El Russian National Ballet apropa !ns el Calderón d’Alcoi un clàssic com ‘El Cascanueces’. 
És tracta d’un conte de fades-ballet en dos actes i tres escenes de Piotr Ilich Txaikovski 
(1840–1893), composat en 1891–1892. Txaikovski va posar música a l’adaptació d’Alejandro 
Dumas (pare) del conte ‘El Cascanueces y el rey de los ratones’, de Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann (posada en escena per Marius Petipa i encarregat pel director dels Teatres 
Imperials Iván Vsevólozhski en 1891). En els països occidentals ‘El Cascanueces’ s’ha 
convertit potser en el més popular de tots els ballets, principalment representat en Nadal.

El Russian National Ballet acerca hasta el Calderón de Alcoi un clásico como ‘El Cascanueces’. Se 
trata de un cuento de hadas-ballet en dos actos y tres escenas de Piotr Ilich Chaikovski (1840–
1893), compuesto en 1891–1892. Piotr Ilich Chaikovski puso música a la adaptación de Alejandro 
Dumas (padre) del cuento ‘El Cascanueces y el rey de los ratones’, de Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann (puesta en escena por Marius Petipa y encargado por el director de los Teatros Imperiales 
Iván Vsevólozhski en 1891). En los países occidentales ‘El Cascanueces’ se ha convertido quizás en 
el más popular de todos los ballets, principalmente representado en Navidad.

Preu: 24 euros / 22 euros / 20 euros

EL CASCANUECES
RUSSIAN NATIONAL BALLET

JANICE HARRINGTON 
QUARTET

TP TP
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MÚSICA SIMFÒNICA - Divendres 20 de desembre (20’15 h)

JORDI BERNÀCER DIRIGEIX L’ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Durada: 90 minuts
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Jordi Bernàcer, director alcoià nascut en 1976, va estudiar en els Conservatoris de València i 
Viena, on es va diplomar en direcció d’orquestra amb les màximes quali!cacions, assistint 
així mateix als cursos de direcció d’Erwin Acél en la “Universität für Musik”. Ara, torna a la 
seua ciutat natal per a dirigir a l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, conjunt titular del 
Palau dels Arts Reina So!a. Aquesta Orquestra està integrada per músics internacionals 
personalment seleccionats pel seu director musical fundador, Lorin Maazel, qui ha liderat 
la formació entre 2006 i 2011. 

Jordi Bernàcer, director alcoyano nacido en 1976, estudió en los Conservatorios de Valencia y Viena, 
donde se diplomó en dirección de orquesta con las máximas cali!caciones, asistiendo asimismo a 
los cursos de dirección de Erwin Acél en la “Universität für Musik”. Ahora, regresa a su ciudad 
natal para dirigir a la Orquestra de la Comunitat Valenciana, conjunto titular del Palau de les Arts 
Reina Sofía. Esta Orquesta está integrada por músicos internacionales personalmente seleccionados 
por su director musical fundador, Lorin Maazel, quien ha liderado la formación entre 2006 y 2011. 

Preu: des dels 15 euros !ns els 28 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi (AAMA)
Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807
Correu electrònic: info@aamalcoy.com

MÚSICA SIMFÒNICA - Divendres 27 de desembre (20’00 h)

ORQUESTRA DE JOVES DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT 
DIRIGIDA PER FRANCISCO MAESTRE

Durada: 120 minuts
Producció: Ajuntament d’Alcoi

L’Orquestra de Joves de la Província d’Alacant, creada en 2009, és fruit de la passió per 
la música clàssica d’un nombrós grup de joves liderats pel seu director titular, Francisco 
Maestre. La OJPA té com propòsit que els joves músics perfeccionen i completen la seua 
preparació musical en el si de l’orquestra, i al seu torn, tinguen l’oportunitat d’aprendre 
dels prestigiosos solistes que els vénen acompanyant en les seues actuacions. Entre 
aquests grans solistes es troben Andrei Frolov, Jesús Mª Gómez, Fabiane De Castro, Marcos 
Sanjuan, Mª José Clemente, etc. Més de 70 músics la conformen i cada temporada, es tria 
als seus components mitjançant rigoroses audicions supervisades pel director, Francisco 
Maestre. 

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, creada en 2009, es fruto de la pasión por 
la música clásica de un numeroso grupo de jóvenes liderados por su director titular, Francisco 
Maestre. La OJPA tiene como propósito que los jóvenes músicos perfeccionen y completen su 
preparación musical en el seno de la orquesta, y a su vez, tengan la oportunidad de aprender 
de los prestigiosos solistas que les vienen acompañando en sus actuaciones. Entre estos grandes 
solistas se encuentran Andrei Frolov, Jesús Mª Gómez, Fabiane De Castro, Marcos Sanjuan, Mª  José 
Clemente, etc. Más de 70 músicos la conforman y cada temporada, se elige a sus componentes 
mediante rigurosas audiciones supervisadas por el director, Francisco Maestre. 

Preu: 8 euros / 6 euros 

ORQUESTRA DE JOVES 
DE LA PROVÍNCIA

ORQUESTRA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

AMB JORDI BERNÀCER
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MÚSICA SIMFÒNICA, Concert d’Any Nou - Divendres 3 de gener  (20’15 h)

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE SZEGED

Durada: 120 minuts
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi
Amb la soprano Cornelia Hübsch; dirigits per Norbert Pfa"meyer

Les arrels històriques de l’Orquestra Filharmònica de Szeged es remunten al segle XVIII. 
L’orquestra ha sigut conduïda per tot un seguit de directors dedicats com el jove Fricsay, qui 
va portar a l’orquestra a la seua posició actual com una de les més destacades orquestres 
simfòniques i d’òpera a Hongria. A partir de 1999, l’orquestra adquireix creixent notorietat 
pels seus programes innovadors executats per uns músics solvents i directors de prestigi. 
Aquesta orquestra va actuar a Alcoi al gener de 2012, collint un formidable èxit, sent amb 
diferència, la millor formació simfònica que ha oferit en la nostra ciutat un Concert d’Any 
Nou a l’estil vienés.

Las raíces históricas de la Orquesta Filarmónica de Szeged se remontan al siglo XVIII. La orquesta 
ha sido conducida por toda una serie de directores dedicados como el joven Fricsay, quién llevó 
a la orquesta a su posición actual como una de las más destacadas orquestas sinfónicas y de 
ópera en Hungría. A partir de 1999, la orquesta adquiere creciente notoriedad por sus programas 
innovadores ejecutados por unos músicos solventes y directores de prestigio. Esta orquesta actuó en 
Alcoi en enero de 2012, cosechando un formidable éxito, siendo con diferencia, la mejor formación 
sinfónica que ha ofrecido en nuestra ciudad un Concierto de Año Nuevo al estilo vienés.

Preu: des dels 20 !ns els 30 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi (AAMA)
Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807

TEATRE CLÀSSIC - Divendres 17 de gener (10’00 h funció escolar, 21’00 h general)

JULIO CÉSAR, DE SHAKESPEARE

Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Co-producció: Metaproducciones, Festival de Mérida i Teatro Circo Murcia
Intèrprets: Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta, Tristán Ulloa, José Lluís Alcobendas, Agus 
Ruíz, Pau Cólera, Carlos Martos i Pedro Chamizo
Direcció: Paco Azorín

‘Julio César’, una de les obres més destacades de l’últim ‘Sagunt a Escena’, compta amb 
grans actors de l’escena nacional com Mario Gas, Tristán Ulloa i Sergio Peris-Mencheta, 
entre uns altres, així com la direcció de Paco Azorín. Els experts en Shakespeare 
coincideixen que el llenguatge de Julio César és tosc i directe, allunyat segurament de la 
riquesa estilística pròpia del dramaturg anglés. L’accent del muntatge recau precisament 
en les paraules, en la seua força poètica i evocadora, en la seua capacitat provocadora. 
Una manipulació, la verbal, que quasi sempre està al servei de qui ostenta el poder, i que 
quasi mai està al servei del poble, és a dir, de nosaltres. 

Julio César, una de las obras más destacadas del último festival ‘Sagunt a Escena’, cuenta con 
grandes actores de la escena nacional como Mario Gas, Tristán Ulloa y Sergio Peris Mencheta, 
entre otros, así como la dirección de Paco Azorín. Los expertos en Shakespeare coinciden en que el 
lenguaje de Julio César es tosco y directo, alejado seguramente de la riqueza estilística propia del 
dramaturgo inglés. El acento del montaje recae precisamente en las palabras, en su fuerza poética 
y evocadora, en su capacidad provocadora. Una manipulación, la verbal, que casi siempre está al 
servicio del que ostenta el poder, y que casi nunca está al servicio del pueblo, es decir, de nosotros. 

Preu: 16 euros / 13 euros / 10 euros 

JULIO CÉSARORQUESTRA 
FILHARMÒNICA DE SZEGED
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Twitter: @tcalderonalcoi · Facebook: /TeatreCalderon
Email: tcalderonalcoi@gmail.com

Telèfon o!cines: 965 549 932 · Telèfon taquilla: 965 547 371

VENDA D’ENTRADES
www.instanticket.es - 902 444 300 

Taquilles del teatre i del Centre Cultural

www.teatrecalderonalcoi.com 
www.alcoi.org/centrecultural


