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SETEMBRE 2014 
Divendres 19 i dissabte 20 - 20.15 i 21 hores
L’ASSEMBLEA DE LES DONES
Bolos Teatre Alcoi

Dissabte 27 - 19 hores
TAM TAM
Maduixa Teatre (Itinerant de carrer)

Dissabte 27 - 20 hores
ANDRÉ I DORINE
Kulunka Teatro

OCTUBRE 2014
Dissabte 4 - 20 hores
CUBE
Kulbik Dance Company

Diumenge 5 - 19 hores
TORTUGA, L’ILLA D’EN TRESOT
La Pera Llimonera

Dijous 9 - 19 hores
EL GAT AMB BOTES. EL MUSICAL
Màgic 6

Dissabte 11 - 20.30 hores
THE BEST OF LEO BASSI
Leo Bassi

Dissabte 18 - 20 hores
ENOCH ARDEN
Procambra / Rosana Pastor

Diumenge 19 - 19 hores
THE FUNAVIOLISTAS
Premi Max Espectacle Revelació 2014

Dimecres 22 - 19 hores
DON GIOVANNI
Ópera 2001 i Amics de la Música

Divendres 24
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS
Associació de Sant Jordi

NOVEMBRE 2014 
Dissabte 1 - 20 hores
TELL ME A BRASS STORY
Spanish Brass Luur Metalls amb la Societat 
Unió Musical d’Alcoi

Diumenge 2 - 18 hores 
GALA-CONCERT DE LA UDP
Associació de Jubilats i Pensionistes Serpis UDP

Divendres 7 - 9.30 i 12 hores
QUATRE-CENTS!
Crit Companyia de Teatre

Diumenge 9 - 19.30 hores
EN EL ESTANQUE DORADO
Pentación

Diumenge 16 - 19 hores
EL LAGO DE LOS CISNES
Usmanov Classical Russian Ballet

Dissabte 22
CONCERT DE SANTA CECÍLIA

Diumenge 23 - 19 hores
GALA LÍRICA HOMENATGE A ALFREDO 
KRAUS
Amics de la Música

Dissabte 29 - 20 hores
LUAR NA LUBRE AMB LA DEGOLLÀ
Luar Na Lubre i la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters la Degollà d’Alcoi

DESEMBRE 2014 
Divendres 5 i dissabte 6 - 19 hores
LA CASA DE BERNARDA ALBA
‘Sociedad el Trabajo’ d’Alcoi

Dilluns 8 - 19 hores
LA BELLA DURMIENTE?
Cienfuegos Danza

Diumenge 14 - 19 hores
CONCERT DE NADAL DE L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA ALCOIANA

Dissabte 20 - 19 hores
CLINC!
Companyia Pep Bou

Dissabte 27 - 18.30 hores
CYRANO DE BERGERAC
L’Horta Teatre

PROGRAMACIÓ 2014

TEATRE CALDERÓN ALCOI

Teatre Música Dansa Acte social

GÈNERE:

Maduixa Teatre

TAM TAM

Gènere: Teatre de carrer
Itinerari: al voltant de la plaça d’Espanya i del Teatre Calderón
Durada: 70 minuts
Producció: Maduixa Teatre

Dissabte 27 de setembre, 19 hores

TAM TAM és un espectacle de carrer 
que combina teatre i dansa en altura a 
ritmes de tambors i música en directe. 
Sis originals 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 sorprendrà les 
mirades de grans i xicotets. La utilització 
de xanques de gran altura i un original 
vestuari fan que aquest espectacle siga 
impactant. Estrenat o!cialment en Fira 
Tàrrega 2012, també ha participat en el 
Carnestoltes de Nice (França) 2013. A més, 
va ser l’encarregat d’inaugurar les Falles 
de València 2012 amb un muntatge per a 
40.000 espectadors.

TAM TAM es un espectáculo de calle que 
combina teatro y danza en altura a ritmos de 
tambores y música en directo. Seis originales 
personajes pasean por la ciudad de manera 
sincronizada marcados por los potentes ritmos 
de la música. El sonido, la voz, el movimiento, 
una relación directa con el público y mucha 
energía que sorprenderá las miradas de 
grandes y pequeños. La utilización de zancos 
de gran altura y un original vestuario 
hacen que este espectáculo sea impactante. 
Estrenado o!cialmente en Fira Tàrrega 2012, 
también ha participado en Carnavales de Nice 
(Francia) 2013. Además, fue el encargado de 
inaugurar las Fallas de Valencia 2012 con un 
montaje para 40.000 espectadores.

Especial
Inauguració
de Temporada
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Kulunka Teatro

ANDRÉ I DORINE*

Gènere: Teatre social de màscares
Durada: 80 minuts 
Idioma: castellano
Producció: Kulunka Teatro

Dissabte 27 de setembre, 20 hores

Preu:  12 i 14 euros

En un petit saló, el frenètic tecleig d’una 
màquina d’escriure, s’enreda diàriament 
amb les notes d’un violoncel. Són André 
i Dorine, una parella d’ancians que, com 
tantes altres, ha caigut en la desídia, 
oblidant així el que un dia els va unir. De 
les parets penja el passat emmarcat, com a 
únic testimoni del que van compartir. Però 
un succés, la malaltia, serà l’encarregada 
de sacsejar la pols de la seua relació, 
obligant-los a recordar qui van ser, per a 
retrobar-se amb qui són. Recordar com han 
estimat, per a seguir estimant.

En un pequeño salón, el frenético tecleo de 
una máquina de escribir, se enzarza a diario 
con las notas de un violonchelo. Son André 
y Dorine, una pareja de ancianos que, como 
tantas otras, ha caido en la desidia, olvidando 
así lo que un día los unió. De las paredes 
cuelga el pasado enmarcado, como único 
testimonio de lo que compartieron. Pero un 
suceso, la enfermedad, será la encargada de 
sacudir el polvo de su relación, obligándoles 
a recordar quiénes fueron, para reencontrarse 
con quienes son. Recordar cómo han amado, 
para seguir amando. 

* Premi del Públic i Premi a la Millor Dramatúrgia 
en el Festival Be de Birmingham, i Premi al Millor 
Espectacle Estranger Villanueva en el Festival 
Internacional de Teatre de l’Havana 2011.
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 Kulbik Dance Company

CUBE

Gènere: Dansa urbana
Durada: 60 minuts
Producció: Kulbik Dance Company 

Dissabte 4 d’octubre, 20 hores

Preu: 9 i 12 euros

‘Cube’ transcorre en un enorme cub 
imaginari. Un cub que es transforma en 
funció de les emocions que tots coneixem 
o hem experimentat alguna vegada. Un 
lloc de línies inexistents on es concentren 
la llibertat i la seua negació. La curiositat, 
l’angoixa, el joc, l’amor i tantes altres 
emocions que ens acompanyen cada dia 
conviuen en un treball coreogrà!c estudiat 
!ns a en els més mínims detalls. El resultat 
és un espectacle variat d’una personalitat 
única que ja ha captivat a milers de 
persones: ballarins, enginyers, mares, 
xiquets, actors...

‘Cube’ transcurre en un enorme cubo 
imaginario. Un cubo que se transforma 
en función de las emociones que todos 
conocemos o hemos experimentado alguna 
vez. Un lugar de líneas inexistentes donde 
se concentran la libertad y su negación. La 
curiosidad, la angustia, el juego, el amor y 
tantas otras emociones que nos acompañan 
cada día conviven en un trabajo coreográ!co 
estudiado hasta en los más mínimos detalles. 
El resultado es un espectáculo variado de 
una personalidad única que ya ha cautivado 
a miles de personas: bailarines, ingenieros, 
madres, niños, actores...

CUBE
KULBIK DANCE COMPANY
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Cicle Nou d’Octubre Cicle Nou d’Octubre

Màgic 6

EL GAT AMB BOTES. EL MUSICAL

Durada: 60 minuts 
Gènere: Teatre infantil musical
Idioma: valencià
Direcció: Julio Martí Zahonero
Intèrprets: Juanfran Sàez, Alberto Jiménez de Dios, Laura Renard, Roberto Costa i Miguel 
Angel Cantero
Producció: Màgic 6

Dijous 9 d’octubre, 19 hores

Preu: 3, 5 i 7 euros.  Amb descompte del Club de l’EspectadorPreu: 6 i 7 euros 

Al Regne d’Olat tots són feliços i 
s’alegren amb l’afecte del Rei i la seua 
!lla, la princesa Paula. Però quan un 
dia, el terrible pirata Dragut irromp en la 
fortalesa segrestant el Rei, tots queden 
completament desconsolats. Un espectacle 
d’entreteniment per a tota la família 
que gaudirà amb la coneguda història 
convertida en un fascinant espectacle de 
color, música i cançons.

En el Reino de Olat todos son felices y se 
alegran con el afecto del Rey y su hija, 
la princesa Paula. Pero cuando un día, 
el terrible pirata Dragut irrumpe en la 
fortaleza secuestrando el Rey, todos quedan 
completamente desconsolados. Un espectáculo 
de entretenimiento para toda la familia que 
disfrutará con la conocida historia convertida 
en un fascinante espectáculo de color, música 
y canciones.

La Pera Llimonera

TORTUGA, L’ILLA D’EN TRESOT*

Durada: 60 minuts
Gènere: Teatre infantil
Idioma: valencià
Direcció: Toni Albà
Producció: La Pera Llimonera

Diumenge 5 d’octubre, 19 hores

Tortuga. La llegenda diu que és una illa on 
hi ha un gran tresor que mai ningú no ha 
pogut trobar. Expliquen  que  és plena de 
terribles monstres i de perillosos encanteris, 
i tothom sap que molts vaixells hi han anat 
però que cap d’ells no ha tornat… Amb 
aquest espectacle ens apropem al món de la 
pirateria dels segles XVII i XVIII, tan tòpica 
i característica de les novel·les i pel·lícules 
i del nostre imaginari. Gràcies a l’encontre 
casual dels nostres protagonistes, viatjarem, 
seguint els passos dels seus avantpassats, 
amb els pirates que solcaven el mar del 
Carib creient-se lliures de l’esclavatge 
que regnava en els vaixells de l’època, per 
tornar a l’actualitat i conèixer com s’han 
transformat i què són per a nosaltres la 
pirateria i l’esclavitud en el món que ens 
envolta.

Tortuga. La leyenda dice que es una isla 
donde hay un gran tesoro que nunca nadie ha 
podido encontrar. Cuentan que está llena de 
terribles monstruos y de peligrosos hechizos, 
y todo el mundo sabe que muchos barcos han 
ido pero que ninguno de ellos ha vuelto… Con 
este espectáculo nos acercamos al mundo 
de la piratería de los siglos XVII y XVIII, 
tan tópica y característica de las novelas y 
películas y de nuestro imaginario. Gracias al 
encuentro casual de nuestros protagonistas, 
viajaremos, siguiendo los pasos de sus 
antepasados, con los piratas que surcaban 
el mar del Caribe creyéndose libres de la 
esclavitud que reinaba en los barcos de la 
época, para volver a la actualidad y conocer 
como se han transformado y qué son para 
nosotros la piratería y la esclavitud en el 
mundo que nos rodea.

* Premi a la Millor Interpretació Masculina a Fetén 
2012 per a Pere Casanovas i Pere Romagosa.
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Leo Bassi presenta:

THE BEST OF LEO BASSI

Durada: 90 minuts 
Gènere: Teatre d’humor
Idioma: castellano
Producció: Yllana

Dissabte 11 d’octubre, 20.30 hores

Preu: 8, 10 i 12 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador

Leo Bassi, el bufó per antonomàsia, ha 
preparat un esdeveniment teatral especial, 
“The Best of”, un espectacle que recopila els 
millors moments de la seua carrera. Com 
ell mateix a!rma: “He volgut fer alguna 
cosa per al meu propi plaer, ajuntant en 
una mateixa obra els moments que més 
m’han agradat de la suma dels meus 
espectacles. Sovint al còmic li succeeix que 
quan estrena una nova obra, sent tristesa 
en abandonar textos antics, que són com 
a vells amics. Ací, !nalment, vaig a reunir-
me amb els més volguts. Quina alegria”. 
Noranta minuts antològics de l’hereu d’una 
estirp de pallassos que va fer del riure un 
arma pací!ca per al canvi. Que tremolen 
la banca, les religions, la dreta i els poders 
establits perquè Bassi va a traure les seues 
pintures de guerra.

Leo Bassi, el bufón por antonomasia, ha 
preparado un evento teatral especial, “The 
Best of”, un espectáculo que recopila los 
mejores momentos de su carrera. Como él 
mismo a!rma: “He querido hacer algo para 
mi propio placer, juntando en una misma obra 
los momentos que más me han gustado de la 
suma de mis espectáculos. A menudo al cómico 
le sucede que cuando estrena una nueva obra, 
siente tristeza al abandonar textos antiguos, 
que son como viejos amigos. Aquí, !nalmente, 
voy a reunirme con los más queridos. Qué 
alegría”. Noventa minutos antológicos del 
heredero de una estirpe de payasos que hizo 
de la risa un arma pací!ca para el cambio. 
Que tiemblen la banca, las religiones, la 
derecha y los poderes establecidos porque 
Bassi va a sacar sus pinturas de guerra.

THE  
BEST  
OF  
LEO
BASSI
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Procambra

ENOCH ARDEN

Durada: 70 minuts
Gènere: Concert - recital poètic
Idioma: valencià
Direcció: Rosana Pastor
Intèrprets: Rosana Pastor, Óscar Oliver i Vicente Antequera
Producció: Procambra i Rosana Pastor

Dissabte 18 d’octubre, 20 hores

Preu: 6, 8 i 10 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador

Enoch Arden és una història d’amor. Una 
història total que segueix la senda de 
Wuthering Heights (Cumbres borrascosas), 
publicada per Emily Brontë quasi vint anys 
abans, en 1847. La història, en un primer 
nivell, es desenvolupa al voltant d’un 
triangle amorós – Enoch, Annie i Philip, 
amics des de la infància–, un triangle 
on s’exalten els valors victorians de la 
família i l’amistat. No obstant açò, més 
enllà d’aquesta història més o menys a 
l’ús, Enoch Arden és molt més, i els seus 
vertaders protagonistes són la grandiosa 
passió d’Enoch Arden i el mar. Un espectacle 
vibrant que integra música, narració i 
cant, per a rescatar alguns fragments 
genials del repertori menys conegut del 
compositor alemany Richard Strauss. 

Enoch Arden es una historia de amor. Una 
historia total que sigue la senda de Wuthering 
Heights (Cumbres borrascosas), publicada 
por Emily Brontë casi veinte años antes, 
en 1847. La historia, en un primer nivel, se 
desarrolla alrededor de un triángulo amoroso 
– Enoch, Annie y Philip, amigos desde la 
infancia–, un triángulo donde se exaltan los 
valores victorianos de la familia y la amistad. 
No obstante eso, más allá de esta historia 
más o menos al uso, Enoch Arden es mucho 
más, y sus verdaderos protagonistas son la 
grandiosa pasión de Enoch Arden y el mar. 
Un espectáculo vibrante que integra música, 
narración y canto, para rescatar algunos 
fragmentos geniales del repertorio menos 
conocido del compositor alemán Richard 
Strauss.
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Premi Max Espectacle Revelació 2014

THE FUNAMVIOLISTAS

Durada: 75 minuts
Gènere: Teatre-música
Direcció: Rafael Ruíz
Intèrprets: Ana Hernández, Lila Horovitz i María Teresa Olmedilla
Producció: The Funamviolistas

Diumenge 19 d’octubre, 19 hores

Preu:  6 i 9 euros

The Funamviolistas és la història de la 
trobada de tres dones singulars. Una 
història que comença amb tres solituds 
i que a través de la unió, la perseverança 
i l’amistat arribarà a la realització d’un 
somni comú. Si comptem amb que tot açò 
es narra sense una sola paraula i les tres 
intèrprets ho fan des del seu gest, el seu 
instrument i el seu cos, estem davant un 
espectacle únic i sense precedents. Tres 
músics de corda, tres actrius que canten, 
ballen i sobretot, emocionen. Tres artistes 
integrals que aposten a transcendir els 
seus propis límits i interpretar des del 
teatre gestual, l’humor, la dansa, el cant, 
la música i la poesia visual per a no deixar 
indiferent a ningú. The Funamviolistas 
sorprèn, emociona i diverteix a tots els 
públics, gràcies a la unió de dos idiomes 
atemporals i universals: la música i el 
teatre del gest.

The Funamviolistas es la historia del 
encuentro de tres mujeres singulares. Una 
historia que comienza con tres soledades y 
que a través de la unión, la perseverancia y la 
amistad llegará a la realización de un sueño 
común. Si contamos con que todo esto se narra 
sin una sola palabra y las tres intérpretes lo 
hacen desde su gesto, su instrumento y su 
cuerpo, estamos ante un espectáculo único 
y sin precedentes. Tres músicos de cuerda, 
tres actrices que cantan, bailan y sobre 
todo, emocionan. Tres artistas integrales que 
apuestan a trascender sus propios límites e 
interpretar desde el teatro gestual, el humor, 
la danza, el canto, la música y la poesía 
visual para no dejar indiferente a nadie. 
The Funamviolistas sorprende, emociona y 
divierte a todos los públicos, gracias a la unión 
de dos idiomas atemporales y universales: la 
música y el teatro del gesto.
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Crit Companyia de Teatre

QUATRE-CENTS! 

Durada: 65 minuts
Gènere: Teatre escolar d’humor
Idioma: valencià
Direcció: Pep Sanchís
Intèrprets: Núria Martín, Anna Marí i Daniel Tormo
Producció: Crit Companyia de Teatre

Divendres 7 de novembre, 9.30 i 12 hores (sessions escolars concertades)

Preu:  8 i 10 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador Reserves centres Secundària:  centrecultural@alcoi.org

Al llarg dels 25 anys de trajectòria artística 
de Spanish Brass Luur Metalls, el quintet 
ha anat enriquint el repertori per a 
quintet de metalls i banda fent encàrrecs 
a compositors com ara Gregory Fritze, 
Rafael Pascual-Vilaplana, Vicent Egea o 
Ferrer Ferran. El 2012 es va publicar al CD 
Tell me a Brass Story, que reuneix algunes 
de les obres encarregades per SBLM i fruit 
d’aquesta iniciativa ha sorgit l’espectacle 
homònim que ací es presenta. Un concert 
amb una primera part de quintet de metalls 
i una segona part que comptarà amb la 
participació de la banda Societat Unió 
Musical d’Alcoi.

A lo largo de los 25 años de trayectoria 
artística de Spanish Brass Luur Metalls, el 
quinteto ha ido enriqueciendo el repertorio 
para quinteto de metales y banda haciendo 
encargos a compositores como por ejemplo 
Gregory Fritze, Rafael Pascual-Vilaplana, 
Vicent Egea o Ferrer Ferran. El 2012 se 
publicó al CD Tell me a Brass Story, que 
reúne algunas de las obras encargadas por 
SBLM y fruto de esta iniciativa ha surgido el 
espectáculo homónimo que aquí se presenta. 
Un concierto con una primera parte de 
quinteto de metales y una segunda parte 
que contará con la participación de la banda 
Societat Unió Musical de Alcoi.

A Quatre-cents!, tres artistes fallers cons-
trueixen una falla sobre València i els va-
lencians i, per a fer-ho, emprenen un viat-
ge en clau de comèdia al nostre segle d’or. 
Alfons el Magnànim torna per sorpresa a 
València el 8 de gener de 1457, i convoca 
un grup d’escriptors a una reunió urgent, 
secreta i nocturna. Tothom desconeix les 
raons del rei. Tot es complica amb l’apari-
ció de la reina Maria de Castella i del papa 
Calixt III, que no havien estat convidats...  

En Quatre-cents!, tres artistas falleros cons-
truyen una falla sobre Valencia y los valen-
cianos y, para hacerlo, emprenden un viaje 
en clave de comedia a nuestro siglo de oro. 
Alfonso el Magnánimo vuelve por sorpresa a 
Valencia el 8 de enero de 1457, y convoca a un 
grupo de escritores a una reunión urgente, se-
creta y nocturna. Todo el mundo desconoce las 
razones del rey. Todo se complica con la apa-
rición de la reina Maria de Castilla y del papa 
Calixto III, que no habían sido invitados...

Spanish Brass Luur Metalls amb la Societat Unió Musical d’Alcoi
25 aniversari d’Spanish Brass Luur Metalls

TELL ME A BRASS STORY

Durada: 90 minuts
Gènere: Quintet de metalls amb banda
Producció: Spanish Luur Brass Metalls i Unió Musical d’Alcoi

Dissabte 1 de novembre, 20 hores

mailto:centrecultural%40alcoi.org?subject=
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Pentación

EN EL ESTANQUE DORADO

Durada: 105 minuts
Gènere: teatre actual
Idioma: castellano
Direcció: Magüi Mira
Intèrprets: Lola Herrera, Héctor Alterio, Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez i Adrián Lamana
Producció: Pentación

Diumenge 9 de novembre, 19.30 hores

“L’edat. La por. L’amor. La solitud. El riure. 
La lluita per la vida dins d’una família. Una 
illa d’esperança enfront del perill d’extinció: 
de la naturalesa, de la família, de la parella, 
de la vida. Una valuosa re"exió sobre com 
de difícil és aconseguir relacions positives. 
A qualsevol edat. En qualsevol moment. 
El gaudi és possible malgrat l’implacable 
assetjament del temps”. Magüi Mira

“La edad. El miedo. El amor. La soledad. La risa. 
La lucha por la vida dentro de una familia. Una 
isla de esperanza frente al peligro de extinción: 
de la naturaleza, de la familia, de la pareja, de 
la vida. Una valiosa re"exión sobre lo difícil que 
es conseguir relaciones positivas. A cualquier 
edad. En cualquier momento. El goce es posible 
a pesar del implacable acoso del tiempo”. 
Magüi Mira

Preu:  12, 14 i 16 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador
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Usmanov Classical Russian Ballet

EL LAGO DE LOS CISNES

Durada: 140 minuts
Gènere: Versió que combina Dansa Clàssica i Patinatge Artístic.
Producció: Usmanov Classical Russian Ballet

Diumenge 16 de novembre, 19 hores

Preu: 20, 22 i 24 euros. 

UCRB ens ofereix un espectacle únic i 
mai vist en el món. Basat en el lirisme i 
delicadesa artística de la Dansa Clàssica 
del més alt nivell internacional i, sobretot, 
sense perdre la concepció i estètica del 
més pur ballet clàssic rus, s’introdueixen 
elements diferenciadors que no fan sinó 
que enriquir d’una manera sorprenent dos 
títols eterns del geni rus per excel·lència, 
P. I. Txaikovski. Amb un elenc dels més 
destacats patinadors artístics russos així 
com equilibristes, el desenvolupament 
de l’espectacle no deixarà de sorprendre 
a l’espectador amb trucs i efectes 
inimaginables en un escenari teatral.

UCRB nos ofrece un espectáculo único y nunca 
visto en el mundo. Basado en el lirismo y 
delicadeza artística de la Danza Clásica del 
más alto nivel internacional y, sobre todo, sin 
perder la concepción y estética del más puro 
ballet clásico ruso, se introducen elementos 
diferenciadores que no hacen sino que 
enriquecer de una manera sorprendente dos 
títulos eternos del genio ruso por excelencia, 
P. I. Tchaikovsky. Con un elenco de los más 
laureados patinadores artísticos rusos así como 
equilibristas, el desarrollo del espectáculo no 
dejará de sorprender al espectador con trucos 
y efectos inimaginables en un escenario teatral.

LAGO 
CISNES 

DE LOSEL
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LUAR NA LUBRE AMB LA DEGOLLÀ

Durada: 120 minuts
Gènere: folc celta i valencià
Producció: Luar Na Lubre i la Colla de Dolçainers i Tabaleters la Degollà d’Alcoi

Dissabte 29 de novembre, 20 hores

Preu: 8, 10 i 12 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador

Aquest concert apro!tarà per celebrar 
d’una forma molt especial el 25é aniversari 
de la Colla de Dolçainers i Tabaleters La 
Degollà. Com a referent de la música Celta 
s’ha volgut comptar amb la presència 
de Luar Na Lubre, grup de reconeguda 
trajectòria que aportarà el màxim nivell 
musical a la celebració de l’aniversari de 
l’agrupació alcoiana.

Este concierto servirá para celebrar de una 
forma muy especial el 25º aniversario del Colla 
de Dolçainers i Tabaleters La Degollà. Como 
referente de la música Celta se ha querido 
contar con la presencia de Luar Na Lubre, 
grupo de reconocida trayectoria que aportará 
el máximo nivel musical a la celebración del 
aniversario de la agrupación alcoyana

Luar na 
lubre
Luar na 
lubre
amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
La Degollà d’Alcoi
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Cienfuegos Danza

LA BELLA DURMIENTE?

Durada: 45 minuts
Gènere:  Dansa familiar
Direcció: Yoshua Cienfuegos
Intèrprets: Ana Paredes, Maynor Cháves i Alejandra Mandli
Producció: Cienfuegos Danza

Dilluns 8 de desembre, 19 hores

“La Bella Durmiente?”, és una recreació per 
mitjà de la dansa contemporània del famós 
conte que aposta per l’amor com a energia 
vital. Es tracta d’una peculiar versió de 
Yoshua Cienfuegos que es desenvolupa 
a partir del somni de la princesa i que 
introdueix a l’espectador en el món de la 
Bella Dorment del segle XXI on habiten 
fantàstics personatges com una fada boja 
o un ocell màgic. D’aquesta forma, la 
companyia valenciana Cienfuegos Danza 
adapta una història universal a través 
de la dansa, la música de Txaikovski i 
una singular posada en escena en què 
el moviment corporal, així com el joc 
de llums i ombres modernitzen aquesta 
clàssica història.

“La Bella Durmiente?”, es una recreación 
por medio de la danza contemporánea del 
famoso cuento que apuesta por el amor como 
energía vital. Se trata de una peculiar versión 
de Yoshua Cienfuegos que se desarrolla 
a partir del sueño de la princesa y que 
introduce al espectador en el mundo de la 
Bella Durmiente del siglo XXI donde habitan 
fantásticos personajes como una hada loca o 
un pájaro mágico. De esta forma, la compañía 
valenciana Cienfuegos Danza adapta una 
historia universal a través de la danza, la 
música de Tchaikovski y una singular puesta 
en escena en que el movimiento corporal, así 
como el juego de luces y sombras modernizan 
esta clásica historia.

Preu: 3, 5 i 7 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador
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Companyia Pep Bou

CLINC!

Durada: 65 minuts
Gènere: Mim i circ visual
Direcció: Pep Bou
Intèrprets: Isaías Antolín, Eduardo Telletxea i Agustí Sanllehía
Producció: Companyia Pep Bou

Dissabte 20 de desembre, 19 hores

Clinc! és un gest, un moviment, una actitud 
que fa que tots nosaltres siguem conscients 
de la bellesa de tot el que ens envolta. Un 
senyal que ens recorda que sempre podem 
fer que el nostre entorn siga millor. Una 
invitació a tastar, provar i experimentar amb 
la realitat més quotidiana. Un espectacle 
pensat per a estimular la imaginació, les 
ganes de jugar i defugir les pors que viuen 
en el nostre interior. Un muntatge únic creat 
mitjançant un llenguatge singular pensat 
per a un públic universal amb ganes de ser 
sorprés i de descobrir les virtuts que amaga 
en el seu interior.

Clinc! es un gesto, un movimiento, una actitud 
que hace que todos nosotros seamos conscientes 
de la belleza de todo lo que nos rodea. Una señal 
que nos recuerda que siempre podemos hacer 
que nuestro entorno sea mejor. Una invitación 
a catar, probar y experimentar con la realidad 
más cotidiana. Un espectáculo pensado para 
estimular la imaginación, las ganas de jugar y 
rehuir los miedos que viven en nuestro interior. 
Un montaje único creado mediante un lenguaje 
singular pensado para un público universal con 
ganas de ser sorprendido y de descubrir las 
virtudes que esconde en su interior. 

Preu:  3, 5 i 7 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador

Clinc!!

PEP BOU
c o m p a n y i a
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L’Horta Teatre

CYRANO DE BERGERAC

Durada: 75 minuts
Gènere: Teatre familiar
Idioma: valencià
Direcció i text: Roberto García
Intèrprets: Toni Agustí, Jordi Ballester, Xavi Cubas, Marta Chiner, Héctor Fuster, María 
Maroto, Juanjo Navarro i Alfred Picó
Producció: L’Horta teatre i Escalante Centre Teatral

Dissabte 27 de desembre, 18.30 hores

Adaptació del popular Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand. La companyia fa una 
revisió d’aquest clàssic universal actualitzant 
el seu argument i mantenint l’essència i 
valors de l’obra original. S’han volgut reforçar 
aquests valors i al mateix temps dotar-los 
de força teatral barrejant-los amb l’esperit 
d’aventura, les lluites d’espases, la comèdia 
i les noves tecnologies.

Adaptación del popular Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand. La compañía hace una 
revisión de este clásico universal actualizando 
su argumento y manteniendo la esencia y 
valores de la obra original. Se han querido 
reforzar estos valores y al mismo tiempo 
dotarlos de fuerza teatral mezclándolos con el 
espíritu de aventura, las luchas de espadas, la 
comedia y las nuevas tecnologías. 

Preu:  3, 5 i 7 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador



Bolos Teatre d’Alcoi

L’ASSEMBLEA DE 
LES DONES

PRESENTACIÓ DE 
CÀRRECS FESTERS

Una comèdia dirigida per Ximo Llorens.

Localitats: Bolos Teatre
Localitats: Instanticket / AAMA

Localitats: Instanticket. Descompte Club de l’Espectador

Localitats: Instanticket / Soc. El Trabajo

Localitats: Instanticket / AAMA

Invitacions numerades

Invitacions numerades

Invitacions numerades

Ópera 2001 i Amics de la Música

DON GIOVANNI

Una co-producció d’Ópera 2001 i Théâtre 
Montansier Versalles - Associació d’Amics de la 
Música d’Alcoi.

Dimecres 22 d’octubre a les 19 hores

GALA-CONCERT 
DE LA UDP
Amb la Coral Serpis UDP Alcoi, la Coral 
Polifònica Alcoiana, la Societat Musical Nova 
d’Alcoi, Grup de Danses el Carrascal , el Ballet de 
Virginia Bolufer, les sopranos Alexandra Soler i 
Tania Bou i el baríton Agustín García.

Diumenge 2 de novembre a les 18 hores

Divendres 19 de setembre a les 20.15 hores 
i dissabte 20 de setembre a les 21 hores

Amics de la Música 

GALA LÍRICA 
HOMENATGE A 
ALFREDO KRAUS
Amb solistes i una orquestra simfònica, de la mà 
de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi.

Diumenge 23 de novembre a les 19 hores

CONCERT DE NADAL 
DE L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA 
ALCOIANA

Una producción de l’Orquestra Simfònica 
Alcoiana, dirigida per Gregori Casasempere.

Diumenge 14 de desembre a les 19 hores

‘Sociedad el Trabajo’ d’Alcoi 

LA CASA DE 
BERNARDA ALBA

Un drama-tragèdia dirigida per Ignacio Miró.

Divendres 5 i dissabte 6 de desembre a les 
19 hores

Associació de Sant Jordi.

Divendres 24 d’octubre

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA
Corporació Musical Primitiva, Unió Musical i 
Societat Musical Nova d’Alcoi.

Dissabte 22 de novembre

ALTRES PROGRAMACIONS ALTRES PROGRAMACIONS




