


MARÇ 2014 
Dissabte 1
PETIT PIERRE
Bambalina Teatre

Diumenge 9
AL COMPÀS DE LA MÚSICA ESPANYOLA
Societat Musical Nova d’Alcoi

Divendres 14
JUAN TAMARIZ
Presenta ‘Magia potagia’

Diumenge 16
PI DE LA SERRA
Presenta ‘Quicolabora’

Divendres 21
KATIUSKA
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 22
EL MAGO DE OZ
Nacho Vilar Producciones i Teatro Circo Murcia

Divendres 28
LA DÉCADA PRODIGIOSA, ERES TÚ
Fundada per Javier de Juan

Diumenge 30
UNIÓ MUSICAL D’ALCOI
Concert d’Exaltació de la Música Festera

ABRIL 2014
Dimarts 1
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA DE FESTES
Associació de Sant Jordi

Divendres 4
LA BANQUETA
Dirigida per Paco Mir

Diumenge 6
SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI
Concert d’Exaltació de la Música Festera

Diumenge 6
CONCERT DE MÚSICA PROCESSONAL
50é Aniversari de la Confraria del 
Santíssim Crist Agonitzant

Diumenge 13
CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA
Concert d’Exaltació de la Música Festera

Diumenge 13
GALA LÍRICA DE PRIMAVERA: 
TUTTO VERISMO – TUTTO PUCCINI
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 25 i dissabte 26
SAINETS FESTERS
Quadre artístic de l’Associació 
de Sant Jordi

Dimecres 30
JORGE DREXLER
Presenta ‘Bailar en la cueva’, 
únic concert a la Comunitat

PROGRAMACIÓ 2014
TEATRE CALDERÓN ALCOI

Teatre Música Dansa Acte social

GÈNERE:



MAIG 2014
Dissabte 10
EN CONSTRUCCIÓN
Dirigida per Tristán Ulloa

Divendres 16 i dissabte 17
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
Sociedad ‘El Trabajo’

Dissabte 24
GALA A BENEFICI DE L’AECC
Amb el Cor Gospel d’Alcoi 
i la Ciutat Big Band

Dimecres 28
TAM TAM I DOT
Maduixa Teatre (Mostra de Teatre)

Dijous 29
CONVERSACIONES CON MAMÁ
Pentación (Mostra de Teatre)

Divendres 30
UN AIRE DE FAMÍLIA
Focus (Mostra de Teatre)

Dissabte 31
ONE-HIT WONDERS
Companyia Sol Picó (Mostra de Teatre)

JUNY 2014
Divendres 6
II SETMANA GRAN DEL PIANO: 
IVO POGORELICH
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Diumenge 8
SONS DE BROADWAY
Orquestra de Plectre Harmònica Alcoiana

Diumenge 15
GALA BALLET VIRGINIA BOLUFER
Dansa

Dijous 19
GALA MASTERS BALLET
Dansa

Divendres 20
GALA BALLET INMA CORTÉS
Dansa

Diumenge 22
GALA BALLET ANA BOTELLA
Dansa

Dimarts 24 i dimecres 25
GALA CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE DANSA
Fi de curs

Divendres 27
CONCERT CONSERVATORI DE MÚSICA
Fi de curs

Diumenge 29
GALA ONSEN DANCE
Dansa

JULIOL 2014
Dissabte 12
TYPICAL
Nacho Vilar Producciones 
(Teatre d’Estiu al carrer)

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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Nacho Vilar Producciones i Teatro Circo Murcia

EL MAGO DE OZ

Gènere: Musical infantil (a partir de quatre anys)
Durada: 70 minuts sense descans
Intèrprets: Rosalia Bueno, Sergio Alarcón, Jacobo Espinosa, Paco Beltrán, María Cobos, 
Nico Andreo, Belén Alarcón, Patricia Carratalá, Antonio Chumilla i Karlos Jorge. 
Producció: Nacho Vilar Producciones i Teatro Circo Murcia
Direcció: César Oliva

Dissabte 22 de març, 18’30 hores

Preu:  6 i 8 euros (6 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)

Un espectacle per a tota la família amb 
la màgia d’un clàssic de la literatura i del 
cinema. El Mago de Oz posa en escena una 
versió actual que manté l’essència de la 
història original. La música i les cançons 
en directe transportaran els espectadors 
al món de ciutat Maragda, acompanyats 
per Dorita, la Bruixa de l’Est, l’Home de 
Llauna, l’Espantaocells i el Lleó Covard, 
en un viatge increïble on l’aventura i 
l’entreteniment traspuen valors com 
l’amor, l’amistat, la superació, la lleialtat 
i la solidaritat. La producció incorpora 
artísticament un bon grapat de creadors 
escenogràfics, figuri- nistes, audiovisuals, 
tècnics i actors- cantants, que demostren 
estar a l’alçada de les millors versions 
d’aquesta obra universal.
 

Un espectáculo para toda la familia que 
trae la magia de un clásico de la literatura 
y el cine. El Mago de Oz pone en escena una 
versión actual que mantiene la esencia de la 
historia original. La música y las canciones 
en directo transportaran a los espectadores al 
mundo de ciudad Esmeralda, acompañando 
a Dorita, la Bruja del Este, El Hombre de 
Hojalata, el Espantapájaros y el León Cobarde, 
en un viaje increible donde la aventura y el 
entrete-nimiento trasmiten valores como el 
amor, la amistad, la superación, la lealtad 
y la solidaridad.  La producción incorpora 
artísticamente un elenco de creadores 
escenográficos, figuri-nistas, audiovisuales, 
técnicos y actores-cantantes, que demuestran 
estar a la altura de las mejores versiones de 
esta obra universal. 
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Fundada per Javier de Juan

LA DÉCADA PRODIGIOSA, ERES TÚ

Gènere: Música pop-rock
Durada: 90 minuts
Producció: La Década Prodigiosa SL 
Intèrprets: Javier de Juan (bateria) i els cantants Daniel Sora, Saray Ramírez, Javier Enzo i 
Virginia Mos

Divendres 28 de març, 20’00 hores

Preu: 12 i 15 euros 

Si vols tornar a viure les millors èpoques 
musicals de la teua vida, aquest és el teu 
espectacle. “La Década Prodigiosa eres 
tú” és un homenatge musical, de quasi 
dues hores de durada, als més de 28 anys 
d’existència de la mítica formació La 
Década Prodigiosa, en el qual s’inclouran 
els millors èxits des de la seua creació fins 
a l’actualitat, repassarem moments únics 
amb cançons com “Una fiesta especial”, “Lo 
mejor del Baúl”, “Drag Queens”, “Cuélate en 
mi música”; així com el seu pas pel festival 
d’Eurovisió l’any 1988. A través de quatre 
prodigioses veus i una posada en escena 
elegant i cuidada, ‘La Década Prodigiosa’ 
es proposa que tu sigues el protagonista 
d’aquest viatge.
 

Si quieres volver a vivir las mejores 
épocas musicales de tu vida, este es tu 
espectáculo. “La Década Prodigiosa eres tú” 
es un homenaje musical, de casi dos horas de 
duración, a los más de 28 años de existencia 
de la mítica formación La Década Prodigiosa, 
en el cual se incluirán los mejores éxitos desde 
su creación hasta la actualidad, repasaremos 
momentos únicos con canciones como “Una 
fiesta especial”, “Lo mejor de Baúl”, “Drag 
Queens”, “Cuélate en mí música”; así como 
su paso por el festival de Eurovisión en 1988. 
A través de cuatro prodigiosas voces y una 
puesta en escena elegante y cuidada, ‘La 
Década Prodigiosa’ se propone que tú seas el 
protagonista de este viaje
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El Teatre Calderón amb la Festa

CICLE D’ACTES FESTERS

Diumenge 30 de març a les 11’45 hores

UNIÓ MUSICAL D’ALCOI
Concert d’Exaltació de la Música Festera

Dimarts 1 d’abril a les 19’45 hores

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA DE FESTES 2014
Associació de Sant Jordi

Diumenge 6 d’abril a les 11’45 hores

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

Diumenge 13 d’abril a les 11’45 hores

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

Divendres 25 d’abril a les 20’30 hores i dissabte 26 d’abril a les 18’00 i 20’30 hores

SAINETS FESTERS
‘L’invent de Casimiro’, d’Emilio Carbonell Cremades
Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi
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Dirigida per Paco Mir 

LA BANQUETA

Gènere: Teatre actual
Durada: 75 minuts
Idioma: Català
Producció: Botarga i Vania
Intèrprets: Ricard Borràs (Vladimir) i Pep Ferrer (Pau) 
Direcció: Paco Mir

Divendres 4 d’abril, 20’30 hores

Preu: 12 i 14 euros

Dos reconegudíssims concertistes de piano 
a quatre mans preparen la seua pròxima 
gira per Japó a Schlern, un poble idíl·lic 
dels Alps italians. Però els més de vint anys 
que porten tocant braç a braç els complica 
les coses. La calma i l’aire pur d’aquesta 
localitat no juguen al seu favor sinó tot el 
contrari. La banqueta en la qual reposen la 
seua anatomia, es fa a cada moment més i 
més xicoteta. Amb una gran dosi d’humor 
intel·ligent però intel·ligible veurem com a 
dia a dia els fantasmes alimentats durant 
dues dècades ixen del seu amagatall per a 
fer-los la vida impossible.
 

Dos reconocidísimos concertistas de piano 
a cuatro manos preparan su próxima gira 
por Japón en Schlern, un pueblo idílico de 
los Alpes italianos. Pero los más de veinte 
años que llevan tocando codo con codo les 
complica las cosas. La calma y el aire puro de 
esa localidad no juegan a su favor sino todo 
lo contrario. La banqueta en la que reposan 
su anatomía, se hace a cada momento más y 
más pequeña. Con una gran dosis de humor 
inteligente pero inteligible veremos como día 
a día los fantasmas alimentados durante dos 
décadas salen de su escondite para hacerles 
la vida imposible.

+13
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50é Aniversari de la Confraria del Santíssim Crist Agonitzant

CONCERT DE MARXES 
PROCESSONALS, 
SETMANA SANTA 2014

Gènere: Música de banda
Durada:  110 minuts
Producció: Confraria del Santíssim Crist Agonitzant, Corporació Músical Primitiva d’Alcoi

Diumenge 6 d’abril, 19’00 hores

Preu: 5 euros (a la venda a la seu de la Confraria)

La Confraria del Santíssim Crist Agonitzant 
d’Alcoi celebra el seu 50é aniversari amb 
un concert molt especial emmarcat dins 
dels actes de la Setmana Santa 2014. Ho 
farà amb la col·laboració de la Corporació 
Musical Primitiva d’Alcoi, sota la direcció 
d’Àngel Lluís Ferrando, què interpretarà 
un programa amb peces d’Abel Moreno i 
Francisco Carchano, amb l’acompanyament 
d’un cor.
 

La Cofradía del Santísimo Cristo Agonizante 
de Alcoi celebra su 50º aniversario con un 
concierto muy especial enmarcado dentro de 
los actos de la Semana Santa 2014. Lo hará 
con la colaboración de la Corporación Musical 
Primitiva de Alcoi, bajo la dirección de Àngel 
Lluís Ferrando, que interpretará un programa 
con piezas de Abel Moreno y Francisco 
Carchano, con el acompañamiento de un coro.

CONFRARIA DEL SANTÍSSIM 
CRIST AGONITZANT
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

GALA LÍRICA DE PRIMAVERA 
‘Tutto verismo - Tutto Puccini’

Gènere: Òpera
Durada: 120 minuts
Producció: Associació d’Amics de la Música
Intèrprets: Carmen Solís (soprano), Javier Agulló (tenor) i Aldo Heo (baríton). Amb 
l’Orquestra Simfònica ‘Ciutat d’Elx’.
Direcció: Leonardo Martínez

Diumenge 13 d’abril, 19’00 hores

Preu: Des dels 10 fins els 28 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi. Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi. 
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807. Correu electrònic: info@aamalcoy.com

‘Verismo’ refereix a una tradició operística 
post-romàntica associada amb els 
compositors italians com Mascagni, 
Leoncavallo, Giordano i Puccini. L’estil es va 
iniciar en 1890 amb l’estrena de Cavalleria 
Rusticana de Mascagni i es va quedar en la 
dècada de 1920. Es caracteritza pel realisme, 
representacions de la vida quotidiana, 
especialment la vida de les classes populars 
contemporànies. L’escola verista italiana va 
donar al gènere títols tan aclamats i populars 
com l’esmentada ‘Cavalleria Rusticana’ de 
Mascagni, ‘I Pagliacci’ de Leoncavallo, ‘Andrea 
Chenier’ de Giordano i les famosíssimes 
‘La boheme’, ‘Tosca’ i Madama Butterfly’ de 
Puccini, entre unes altres.
 

‘Verismo’ refiere a una tradición operística 
post-romántica asociada con los compositores 
italianos como Mascagni, Leoncavallo, 
Giordano y Puccini. El estilo se inició en 1890 
con el estreno de Cavalleria Rusticana de 
Mascagni y se quedó en la década de 1920. Se 
caracteriza por el realismo, representaciones 
de la vida cotidiana, en especial la vida de las 
clases populares contemporáneas. La escuela 
verista italiana dio al género títulos tan 
aclamados y populares como la mencionada 
‘Cavalleria Rusticana’ de Mascagni, ‘I 
Pagliacci’ de Leoncavallo, ‘Andrea Chenier’ 
de Giordano y las famosísimas ‘La boheme’, 
‘Tosca’ y Madama Butterfly’ de Puccini, 
entre otras.
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Presenta ‘Bailar en la cueva’, únic concert a la Comunitat

JORGE DREXLER 

Gènere: Cançó d’autor pop-rock
Durada: 90 minuts
Producció: Morgan Britos SL

Dimecres 30 d’abril, 20’00 hores

Preu: 21 i 26’5 euros

El cantautor Jorge Drexler, qui després de 
més de tres anys torna a la càrrega amb un 
nou disc, estarà a Alcoi el pròxim 30 d’abril. 
Aquest concert serà l’únic que oferirà a tot 
el País Valencià. ‘Bailar en la cueva’ va eixir 
a la venda a finals del mes de març per 
començar la gira a principis d’abril. Jorge 
Drexler (Montevideo, 21 de setembre de 
1964) és un músic, compositor, cantautor 
i metge uruguaià que va guanyar el Premi 
Goya (2008) a la millor música original per 
la cançó ‘La vida secreta de las pequeñas 
cosas’ i un Oscar per la seva cançó ‘Al 
otro lado del río’ de la pel·lícula ‘Diarios 
de motocicleta’. És el primer uruguaià 
en obtenir un premi de l’acadèmia nord-
americana.
 

El cantautor Jorge Drexler, quien después 
de más de tres años vuelve a la carga con 
un nuevo disco, estará en Alcoi el próximo 
30 de abril. Este concierto será el único que 
ofrecerá en toda la Comunitat Valenciana. 
‘Bailar en la cueva’ salió a la venta a finales 
del mes de marzo para empezar la gira a 
principios de abril. Jorge Drexler (Montevideo, 
21 de septiembre de 1964) es un músico, 
compositor, cantautor y médico uruguayo que 
ganó el premio Goya (2008) a la mejor música 
original por la canción ‘La vida secreta de las 
pequeñas cosas’ y un Oscar por su canción 
‘Al otro lado del río’ de la película ‘Diarios de 
motocicleta’. Es el primer uruguayo al obtener 
un premio de la academia norteamericana.

+13
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Dirigida per Tristán Ulloa

EN CONSTRUCCIÓN

Gènere: Teatre actual
Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Adentro Teatro

Dissabte 10 de maig a les 20’30 hores

Preu: 12 i 14 euros

Una mirada. Després, una abraçada… que 
obri el tango. Dos companys de viatge o 
dos nàufrags? Amb les butxaques ja mig 
buides… o mig plenes, segons es mire. 
En la meitat d’un viatge el bastant llarg 
com per a arribar al punt de no tornada. 
El punt en el qual un decideix no desfer 
camí, sinó, malgrat tot, seguir construint. 
Un home i una dona immigrants, 
carregats d’equipatge, pels carrers de 
Madrid. Un espill: Com ens veuen? Com 
els veiem/tractem? Què farem ara quan 
els immigrants en altres països tornem 
a ser nosaltres? Què serà dos els nostres 
somnis? Dels somnis de Sole i Pablo?
 

Una mirada. Después, un abrazo… que abre 
el tango. ¿Dos compañeros de viaje o dos 
náufragos? Con las alforjas ya medio vacías… 
o medio llenas, según se mire. En la mitad de 
un viaje lo bastante largo como para llegar al 
punto de no retorno. El punto en el que uno 
decide no desandar el camino, sino, a pesar 
de todo, seguir construyendo. Un hombre y 
una mujer inmigrantes, cargados de equipaje, 
por las calles de Madrid. Un espejo: ¿Cómo 
nos ven? ¿Cómo los vemos/tratamos? ¿Qué 
haremos ahora cuando los inmigrantes en 
otros países volvemos a ser nosotros? ¿Qué 
será dos nuestros sueños? ¿De los sueños de 
Sole y Pablo?

+13
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Homenatge a Federico Chueca

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE

Gènere: Sarsuela
Durada: 120 minuts
Producció:  Societat ‘El Trabajo’
Intèrprets: Elisa Santonja, Silvia Aleixandre, Susana Soldevilla, Tania Bou, Agustín Soler, 
Eugenio Valls, Miguel Martí, Javier Vidal, Alfonso Marco, Javier Pérez, Francisco J. Vila, 
Agustín García. Coro El Trabajo, Ballet Inma Cortés, Orquesta Sinfónica Alcoyana.
Direcció: Musical - Gregorio Casasempere, Coro - Alfonso Marco, Escénica - María José Pérez

Divendres 16 i dissabte 17 de maig, 19’00 hores

Preu: 13 i 16 euros (14 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)

Venda d’entrades: Societat “El Trabajo”, dilluns a divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 19 
hores, Tel. 965 54 22 08. Al Teatre Calderón en horari de taquilla i també a Internet través 
d’Instant Ticket. 

Chueca és un dels màxims representants 
d’aquest gènere, ‘Aigua, azucarillos i 
aguardiente’, va tenir tal èxit que el públic 
va romandre en la porta del teatre fins que 
va eixir l’autor i el van portar a coll fins a 
la seua casa; com als toreros. Tenia un 
talent innat, una gràcia amb la melodia i 
el ritme, que el van portar a compondre 
extraordinàries peces musicals. Sorprenia 
per la seua extraordinària facilitat d’execució 
al piano. En aquest muntatge de la sarsuela 
s’inclouen una sèrie de fragments de la 
Gran Via i El Bateo. Però, les modificacions 
són mínimes i no afecten al llibret original. 
La seua principal aportació a aquest títol 
de Chueca passa per la recuperació de 
nombres que no es representen.
 

Chueca es uno de los máximos representantes 
del género chico. ‘Agua, azucarillos y 
aguardiente’, fue de tal éxito que el público 
permaneció en la puerta del teatro hasta 
que salió el autor y le llevaron en hombros 
hasta su casa; como a los toreros. Tenía un 
talento innato, una gracia con la melodía 
y el ritmo, que le llevaron a componer 
extraordinarias piezas musicales. Sorprendía 
por su extraordinaria facilidad de ejecución 
al piano. En este montaje de la zarzuela se 
incluyen una serie de fragmentos de La Gran 
Vía y El Bateo. Pero, las modificaciones son 
mínimas y no afectan al libreto original. Su 
principal aportación a este título de Chueca 
pasa por la recuperación de números que no 
se reprvesentan.
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A benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer

GOSPEL & SWING - NEW EXPERIENCE 

Gènere: Swing i Gospel
Durada: 90 minuts
Producció: Associació Espanyola Contra el Càncer, Ciutat Big Band i el Cor Gospel d’Alcoi

Dissabte 24 de maig , 19’00 hores

Preu: 8 i 10 euros

L’Associació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) ha organitzat una gala benèfica sota 
el títol ‘Gospel & Swing - New Experience’. 
Per a això comptarà amb la col·laboració 
de dues entitats musicals locals com són 
la Ciutat Big Band - dirigida per Moisés 
Olcina- i el Cor Gospel d’Alcoi - amb la 
direcció de Charly Samper-. Tots els músics 
i les veus que ací es recullen oferiran 
conjuntament un recital per contribuir en 
la lluita contra el càncer que porta avant 
l’AECC a la nostra comarca.
 

La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha organizado una gala benéfica bajo 
el título ‘Gospel & Swing - New Experience’. 
Para ello contará con la colaboración de dos 
entidades musicales locales como son la 
Ciutat Big Band - dirigida por Moisés Olcina- 
y el Coro Gospel de Alcoi - con la dirección de 
Charly Samper-. Todos los músicos y las voces 
que aquí se recogen ofrecerán conjuntamente 
un recital para contribuir en la lucha contra el 
cáncer que lleva adelante la AECC en nuestra 
comarca.
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Maduixa Teatre

DOT

Gènere: Dansa familiar
Durada: 45 minuts
Producció: Maduixa Teatre 

Dimecres 28 de maig, 19’00 hores

Preu: 3 i 5 euros (3 euros amb el descompte del Club de l’Espectador) – aforament limitat 
a 450 persones

Continuant amb la seua reeixida gira de RAS! 
i CONSONANT per tota Europa, Maduixa 
Teatre presenta DOT. Un espectacle en el qual 
la dansa, la música i les noves tecnologies es 
combinen per a oferir un trencaclosques on 
tot és possible. Prenent com a punt de partida 
l’estimulant treball de l’artista nord-americà 
Sol Lewitt, transformen una gegant paret 
blanca en un espai ple de color. Una tendra 
i màgica història que pretén estimular i fer 
gaudir al públic amb la bellesa plàstica i 
poètica de l’espectacle.
 

Continuando con su exitosa gira de RAS! y 
CONSONANT por toda Europa, Maduixa 
Teatre presenta DOT. Un espectáculo en el cual 
la danza, la música y las nuevas tecnologías 
se combinan para ofrecer un rompecabezas 
donde todo es posible. Tomando como punto 
de partida el estimulante trabajo del artista 
norteamericano Sol Lewitt transforman una 
gigante pared blanca en un espacio lleno de 
color. Una tierna y mágica historia que pretende 
estimular y hacer disfrutar al público con la 
belleza plástica y poética del espectáculo.

TP

TAM TAM, ESPECTACLE DE CARRER
Al voltant de la plaça d’Espanya abans de la representació de DOT.

Tam Tam és un espectacle de carrer que combina teatre i dansa en altura a ritme 
de tambors i música en directe. Sis impactants personatges passegen per la ciutat 
de manera sincronitzada marcats pels potents ritmes de la música. El so, la veu, el 
moviment, una relació directa amb el públic i molta energia que sorprèn les mirades 
de grans i menuts.
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Pentación Espectáculos, la Llave Maestra i Focus

CONVERSACIONES CON MAMÁ

Gènere: Comèdia dramàtica
Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Pentación Espectáculos 
Intèrprets: María Galiana i Juan Echanove
Direcció: Juan Echanove

Dijous 29 de maig, 21’30 hores

Preu: 15 i 17 euros (15 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)

La mare té vuitanta-dos anys i el seu fill 
Jaime, cinquanta. Jaime té dona, dos fills, 
una bella casa, dos cotxes i una sogra que 
atendre. La mare se les arregla sola i porta 
la seua vellesa amb dignitat. Un dia ocorre 
l’inesperat; l’empresa per a la qual treballa 
Jaime el deixa en el carrer per reajustament 
de personal. La lamentable situació el porta 
a prendre decisions dràstiques perquè no 
pot mantenir el seu tren de vida.
 

Mamá tiene ochenta y dos años y su hijo 
Jaime, cincuenta. Jaime tiene mujer, dos hijos, 
una hermosa casa, dos coches y una suegra 
que atender. Mamá se las arregla sola y 
sobrelleva su vejez con dignidad. Un día 
ocurre lo inesperado; la empresa para la que 
trabaja Jaime lo deja en la calle por reajuste 
de personal. La lamentable situación lo lleva 
a tomar decisiones drásticas porque no puede 
mantener su tren de vida.

+13
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Dirigida per Pau Durà

UN AIRE DE FAMÍLIA

Gènere: Comèdia dramàtica
Durada: 90 minuts
Idioma: Català
Producció: Teatre Romea i Intent Produccions 
Intèrprets: Sílvia Bel, Francesc Orella, Maite Gil, Ramon Madaula, Cristina Genebat i Jacob Torres
Direcció: Pau Durà

Divendres 30 de maig, 21’30 hores

Preu: 12 i 15 euros (12 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)

La mare i dos fills casats. Al Jordi li han 
anat bé les coses, al Quim, no tant. També 
hi apareix la Bet, la filla, una soltera 
ferotge... Tots ells coexisteixen de manera 
cordial des de fa molt de temps. Aquest 
vespre es veuen tots ells amb motiu de la 
reunió setmanal de divendres al restaurant 
del Quim, i les coses no estant anant 
com haurien d’anar... I quan el Tomàs, el 
cambrer, s’hi fica entremig de les històries 
familiars, l’aparent alegria pren l’aspecte 
d’una venjança en tota regla. 
 

La madre y dos hijos casados. A Jordi le han 
ido bien las cosas, a Quim, no tanto. También 
aparece la Bet, la hija, una soltera feroz... 
Todos ellos coexisten de manera cordial 
desde hace mucho tiempo. Esta noche se ven 
todos ellos con motivo de la reunión semanal 
de viernes en el restaurante de Quim, y las 
cosas no están yendo como tendrían que 
ir... Y cuando Tomàs, el camarero, se mete 
entremedias de las historias familiares, la 
aparente alegría toma el aspecto de una 
venganza en toda regla. 

+13
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Companyia Sol Picó, estrena mundial

ONE-HIT WONDERS

Gènere: Dansa
Durada: 60 minuts
Producció: Companyia Sol Picó 
Ballarins: Sol Picó
Direcció: Sol Picó i Ernesto Collado

Dissabte 31 de maig, 22’00 hores

Preu: 12 i 14 euros (12 euros amb el descompte del Club de l’Espectador) – aforament 
limitat a 450 persones
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Amb motiu de la celebració del 20é 
aniversari de la companyia, Sol Picó vol fer 
una revisió dels moments més importants 
de la seua carrera presentant un sol 
construït amb peces emblemàtiques de 
les obres més representatives de la seua 
trajectòria. El resultat serà una celebració i 
com tal no faltaran ni el vi, ni el pernil per a 
tots. ‘One-hit wonders’ és un viatge de Sol 
Picó en avió, comandat pel seu alter ego. Sol 
fa un exercici de sinceritat i vulnerabilitat 
exposant a la resta de viatgers (públic), 
la por que sempre l’ha acompanyada en 
el seu recorregut artístic. És una mirada 
panoràmica sobre l’esdevenir d’una carrera 
artística “en puntes”, allò que es deixa, allò 
que s’adquireix i el que roman.

Con motivo de la celebración del 20 
aniversario de la compañía, Sol Picó quiere 
hacer una pequeña revisión de los momentos 
álgidos de su carrera presentando un solo 
construido con piezas emblemáticas de las 
obras más representativas de su trayectoria. 
El resultado será una celebración y como tal 
no faltarán ni el vino, ni el jamón para todos. 
One-hit wonders es un viaje de Sol Picó en 
avión, comandado por su alter ego. Sol hace 
un ejercicio de sinceridad y vulnerabilidad 
exponiendo al resto de viajeros (público), 
el miedo intrínseco que siempre la ha 
acompañado en su recorrido artístico. Es una 
mirada panorámica sobre el devenir de una 
carrera artística “en puntas”, lo que se deja, 
lo que se adquiere y lo que permanece.

+13
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II Setmana Gran del Piano, Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

IVO POGORELICH

Gènere: Recital de piano amb obres de Beethoven
Durada: 100 minuts
Producció:  Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dijous 6 de juny, 19’30 hores

Preu: Des dels 10 fins els 25 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi. Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi. 
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807. Correu electrònic: info@aamalcoy.comV

Des del seu recital de debut en el Carnegie 
Hall de Nova York en 1981, les actuacions 
d’Ivo Pogorelich han causat sensació 
en totes les grans sales de concerts 
del món. Ha sigut convidat per a tocar 
amb nombroses grans orquestres com 
l’Orquestra Filharmònica de Berlín i 
l’Orquestra Filharmònica de Viena. Allí on 
toca, les seues superbes interpretacions de 
la música confirmen l’originalitat del seu 
talent i intel·lecte. El ‘New York Times’ va 
escriure, “Ha tocat cada nota exactament, 
amb tal sentiment, tal expressió, que ell és 
una orquestra completa”. Ivo Pogorelich va 
signar en 1982 un contracte en exclusiva per 
a Deutsche Grammophon.
 

Desde su recital de debut en el Carnegie Hall 
de Nueva York en 1981, las actuaciones de Ivo 
Pogorelich han causado sensación en todas las 
grandes salas de conciertos del mundo. Ha sido 
invitado para tocar con numerosas grandes 
orquestas como la Orquesta Filarmónica de 
Berlín y la Orquesta Filarmónica de Viena. Allí 
donde toque, sus soberbias interpretaciones 
de la música confirman la originalidad de 
su talento e intelecto. El ‘New York Times’ 
escribió, “Ha tocado cada nota exactamente, 
con tal sentimiento, tal expresión, que él 
es una orquesta completa”. Ivo Pogorelich 
firmó en 1982 un contrato en exclusiva para 
Deutsche Grammophon.
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Orquestra de Plectre Harmònica Alcoiana

SONS DE BROADWAY 

Gènere: Musical
Durada: 120 minuts
Producció: Orquestra de Plectre Harmònica Alcoiana

Diumenge 8 de juny , 19’00 hores

Preu: 6 i 8 euros (6 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)

L’Orquestra de Plectre Harmònica Alcoiana, 
presenta aquest innovador espectacle per a 
aquesta formació que es troba a les portes 
del seu centenari. Una cuidada selecció 
de temes dels musicals més importants 
que han recorregut el món sencer ens farà 
transportar-nos a l’inigualable districte 
novaiorqués de Broadway. Aquesta vegada 
l’orquestra estarà acompanyada pel Cor Els 
Infants de Sant Josep de la veïna localitat 
d’Ontinyent, i els solistes Charo Martos i 
Jordi Sanchez.
 

La Orquesta de Plectro Armónica Alcoyana, 
presenta este innovador espectáculo para 
esta formación que se encuentra a las puertas 
de su centenario. Una cuidada selección de 
temas de los musicales más importantes 
que han recorrido el mundo entero nos 
hará transportarnos al inigualable distrito 
neoyorquino de Broadway. Esta vez la 
orquesta estará acompañada por el  Cor Els 
Infants de Sant Josep de la vecina localidad 
de Ontinyent, y los solistas Charo Martos y 
Jordi Sanchez.
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GALES I RECITALS 
DE FI DE CURS
Diumenge 15 de juny

BALLET VIRGINIA BOLUFER

Dijous 19 de juny

MASTERS BALLET

Divendres 20 de juny

BALLET INMA CORTÉS

Diumenge 22 de juny

BALLET ANA BOTELLA

Dimarts 24 i dimecres 25 de juny

CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA

Divendres 27 de juny

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

Diumenge 29 de juny

ONSEN DANCE
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Teatre d’Estiu al Carrer*

TYPICAL

Gènere: Espectacle de carrer itinerant

* Recorregut: Des del Centre Cultural d’Alcoi pel carrer Sant Llorenç fins 
acabar a la Plaça de Dins.

Dissabte 12 de juliol, 20’30 hores

Typical és un espectacle que ens porta 
records, moments inoblidables, la seua 
banda sonora, les seues aromes. Aquests 
personatges ens portaran a la dècada dels 
70, on el turisme començava a fer furor en 
un país que intentava treure’s la mandra. 
Des de la costa al món rural un frenesí 
d’aire fresc intentava obrir-se pas dins de 
la boira en la qual vivíem. Època marcada 
per la televisió, l’única que teníem i que 
ens servia com a vàlvula de fuita. Typical 
vol ser un espectacle divertit on ens mirem 
en un espill i a qui per edat, no ho haja 
viscut, conega aquesta porció de la nostra 
història. És un espectacle itinerant amb 
música, coreografies i amb pirotècnica. 
Senyores i senyors que el primer raig de sol 
faça que sone ja la banda. 

Typical es un espectáculo que nos trae 
recuerdos, momentos inolvidables,  su banda 
sonora, sus aromas. Estos personajes nos 
llevarán a la década de los 70, donde el 
turismo empezaba a hacer furor en un país 
que intentaba desperezarse. Desde la costa 
al mundo rural un frenesí de aire fresco 
intentaba abrirse paso dentro de la niebla 
en la que vivíamos. Época marcada por 
la televisión, la única que teníamos y que 
nos  servía como válvula de escape. Typical 
quiere ser un espectáculo divertido donde nos 
miremos  en un espejo y  a quién por edad,  
no lo haya vivido,  conozca esta porción de 
nuestra historia. Es un espectáculo itinerante 
con música, coreografías y con pirotécnica. 
Señoras y señores que el primer rayo de sol 
haga que suene ya la banda. 
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/AVANÇ
PROGRAMA/

Kulbik Dance Company presenta 

CUBE

Kulunka Teatro Presenta 

ANDRÉ Y DORINE

27 de setembre

4 d’octubre



/AVANÇ
PROGRAMA/

THE FUNAMVIOLISTAS

LUAR NA LUBRE 
AMB LA COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS LA DEGOLLÀ D’ALCOI

19 d’octubre

29 de novembre




