


GENER 2015 
Divendres 2 de gener, 20.15 hores
CONCERT D’ANY NOU: ASTANA 
PHILHARMONIC ORCHESTRA
Associació d’Amics de la Música
 
Dissabte 3 de gener, 19 hores
ORQUESTRA JOVE DE LA 
SIMFÒNICA ALCOIANA
Orquestra Simfònica Alcoiana

Dissabte 17 de gener, 20 hores
LA MUJER DE NEGRO
El Palenque Producciones

Dimecres 21 i dijous 22, 10.30 i 15.30 hores
L’ARCA DE NOÈ
Fundació La Caixa Escolar

Dissabte 24 de gener, 19 hores
LA ROSA DEL AZAFRÁN, sarsuela
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 31 de gener, 19 hores
GALA 25 ANIVERSARI GRUP 
DE DANSES SANT JORDI
Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi

FEBRER 2015
Diumenge 1 de febrer, 19 hores
POTTED
Compañía de Circo La Trócola

Dissabte 7 de febrer, 20 hores
DESPERTARÀS AHIR
Ornitorincs

Divendres 13 de febrer, 20 hores
GALA ACOVIFA
Associació contra la Violència de Gènere i 
Familiar a Alcoi i comarques

Divendres 20 de febrer, 20.15 hores
PAGLIACCI, òpera
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Diumenge 22 de febrer, 12 hores
LA DÉCADA PRODIGIOSA: Infantasía
A benefici d’Asfial- Associació de 
Fibromiàlgia d’Alcoi

Dissabte 28 fins a 1 de març
GALA-CONCURS ANAPRODE
Associació Nacional per al suport i la 
promoció de la Dansa a Espanya

PROGRAMACIÓ 2015

Teatre Música

GÈNERE:



TEATRE CALDERÓN ALCOI

Dansa Acte social

MARÇ 2015
Dissabte 7 de març, 20 hores
CASA DE MUÑECAS
Bramant Teatre

Diumenge 8 de març, 12.30 hores
EL PEQUEÑO PINOCHO, òpera infantil
Ópera Divertimento - Associació d’Amics 
de la Música d’Alcoi

Divendres 13 i dissabte 14 de març, 19 hores
LOS CLAVELES, sarsuela
Agrupación Lírica El Trabajo de Alcoy

Divendres 20 de març, 20.30 hores
GAGFATHER
Yllana

Diumenges 15, 22 i 29 de març, a les 11.45 hores
CONCERTS DE FESTES
Unió Musical, Societat Musical Nova i 
Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

AVANÇ ABRIL
Dissabte 11 d’abril, 20 hores
KIKO VENENO en concert

AVANÇ MAIG
Dissabte 9 de maig, 20 hores
CLOVER en concert

AVANÇ MOSTRA
DE TEATRE

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
Trencadís Produccions

DIVENIRE
Circle of Trust & Logela
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Concert d’Any Nou

ASTANA PHILHARMONIC 
ORCHESTRA

Gènere: Música simfònica
Durada: 120 minuts 
Direcció: Aidar Toribaev
Intèrprets: Zhanat Baktay (soprano)
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 2 de gener, 20.15 hores

L’Orquestra Filharmònica d’Astana es 
va establir en 1998 en la nova capital de 
Kazakhstan - Astana amb la idea de crear 
l’orquestra dels representants de diferents 
països d’Euràsia, la qual cosa faria una 
mescla única de música clàssica. En els 
seus gires europees l’orquestra té com a 
finalitat impulsar la imatge de Kazakhstan, 
popularitzar activitats relacionades amb el 
desenvolupament del diàleg intercultural 
i inter-religiós, la pau i la creativitat. En 
aquest recital d’Any Nou interpretaran 
obres de Lehár, Kàlman, Katchaturiam, 
Offenbach i Família Strauss de Viena.

La Orquesta Filarmónica de Astana se 
estableció en 1998 en la nueva capital de 
Kazajistán - Astana con la idea de crear la 
orquesta de los representantes de diferentes 
países de Eurasia, lo cual haría una @
mescla única de música clásica. En los 
suyos giras europeas la orquesta tiene como 
finalidad impulsar la imagen de Kazajistán, 
popularizar actividades relacionadas con el 
desarrollo del diálogo intercultural y inter-
religioso, la paz y la creatividad. En este 
recital de Año Nuevo interpretarán obras de 
Lehár, Kàlman, Katchaturiam, Offenbach y 
Familia Strauss de Viena.

Preu: Entre els 15 i els 35 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es
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
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Dirigida per Gregori Casasempere

ORQUESTRA JOVE DE LA 
SIMFÒNICA ALCOIANA

Gènere: Música simfònica
Direcció: Gregori Casasempere 
Producció: Orquestra Simfònica Alcoiana

Dissabte 3 de gener, 19 hores

Preu: 5 i 6 euros (amb descompte del Club de l’Espectador). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es

L’Orquestra Jove de la Simfònica Alcoiana 
ens ofereix aquest recital per a celebrar el 
nou any amb els seus més joves intèrprets. 
Serà una bona oportunitat per gaudir amb 
la nova formació i els nous components. En 
aquesta ocasió, dirigits com no podia ser 
d’altra forma per l’incombustible director 
alcoià Gregori Casasempere.

La Orquesta Joven de la Sinfónica Alcoyana 
nos ofrece este recital para celebrar el nuevo 
año con sus más jóvenes intérpretes. Será 
una buena oportunidad para disfrutar con la 
nueva formación y los nuevos componentes. 
En esta ocasión, dirigidos como no podía ser 
de otra forma por el incombustible director 
alcoyano Gregori Casasempere.
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Amb Emilio Gutiérrez Caba

LA MUJER DE NEGRO

Gènere: Teatre d’intriga
Durada: 105 minuts
Idioma: Castellano
Direcció: Emilio Gutiérrez Caba
Intèrprets: Emilio Gutiérrez Caba i Ivan Massagué
Producció: Forum Theater&Education, Agencia Pinkerton, Teatro Calderón de Valladolid i 
Toñi Arranz Producciones

Dissabte 17 de gener, 20 hores

Preu: 12, 14 i 16 euros (amb el descompte del Club de l’Espectador). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es

Arthur Kipps, advocat de mitja edat, lloga 
un teatre i contracta els serveis d’un actor 
professional perquè li ajude a recrear un 
succés irreal, fantasmagòric, que li va 
succeir anys arrere amb resultats tràgics per 
a ell i la seua família. Té l’esperança que açò 
li servisca d’exorcisme, i així poder quedar 
alliberat d’ell per sempre. Història d’un èxit: 
Unànimement aclamada, The Woman in 
Black combina la potència i la intensitat del 
teatre en viu, amb un esperit cinematogràfic 
inspirat en el món del cinema negre. Li 
dóna al públic una nit d’incessant drama 
transportant-lo a un món terrorífic i 
fantasmal. Després de vint-i-cinc anys 
d’exhibició contínua en el West End, s’ha 
convertit després de The Mousetrap en la 
segona obra no musical que més temps ha 
romàs en la cartellera londinenca.

Arthur Kipps, abogado de mediana edad, 
alquila un teatro y contrata los servicios 
de un actor profesional para que le ayude a 
recrear un suceso irreal, fantasmagórico, que 
le sucedió años atrás con resultados trágicos 
para él y su familia. Tiene la esperanza de 
que esto le sirva de exorcismo, y así poder 
quedar liberado de él para siempre. Historia 
de un éxito: Unánimemente aclamada, The 
Woman in Black combina la potencia y la 
intensidad del teatro en vivo, con un espíritu 
cinematográfico inspirado en el mundo del 
cine negro. Le da al público una noche de 
incesante drama transportándolo a un mundo 
terrorífico y fantasmal. Tras veinticinco años 
de exhibición continua en el West End, se ha 
convertido después de The Mousetrap en la 
segunda obra no musical que más tiempo ha 
permanecido en la cartelera londinense.
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Fundació La Caixa Escolar

L’ARCA DE NOÈ

Durada: 50 minuts
Gènere: Teatre infantil
Idioma: Castellano
Direcció: Jordina Biosca
Intèrprets: Jordina Biosca i Mauricio Molina
Producció: Pas 29, Focus, Fundació La Caixa Escolar

Dimecres 21 i dijous 22 de gener, 10.30 i 15.30 hores

Reserves centres escolars de primària i primer cicle de secundària: centrecultural@alcoi.org

Les històries bíbliques han transcendit 
en el temps sota diverses formes d’art, i 
a més del seu sentit religiós, formen part 
del nostre imaginari col·lectiu, de la nostra 
cultura i les nostres festes i tradicions. 
Malauradament, però, són cada cop menys 
conegudes per les generacions més joves. 
Us proposem endinsar-nos en aquesta 
part del nostre patrimoni cultural a través 
d’un relat en el qual els animals en són 
protagonistes: L’Arca de Noè. La força de 
l´espectacle recau en la narració a càrrec de 
l’actriu Jordina Biosca que, acompanyada 
per la música i els efectes sonors de 
Mauricio Molina i d’un audiovisual 
d’animació creat per l’il·lustrador Sebastià 
Serra, donaran vida a les peripècies que 
va viure Noè per enfrontar-se al diluvi 
universal.

Las historias bíblicas han trascendido en el 
tiempo bajo varias formas de arte, y además 
de su sentido religioso, forman parte de 
nuestro imaginario colectivo, de nuestra 
cultura y nuestras fiestas y tradiciones. 
Desgraciadamente son cada vez menos 
conocidas por las generaciones más jóvenes. 
Os proponemos adentrarnos en esta parte 
de nuestro patrimonio cultural a través 
de un relato en el cual los animales son 
protagonistas: El arca de Noé. La fuerza del 
espectáculo recae en la narración a cargo de 
la actriz Jordina Biosca que, acompañada por 
la música y los efectos sonoros de Mauricio 
Molina y de un audiovisual de animación 
creado por el ilustrador Sebastià Serra, darán 
vida a las peripecias que vivió Noé para 
enfrentarse al diluvio universal.
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

LA ROSA DEL AZAFRÁN

Durada: 130 minuts 
Gènere: Sarsuela
Idioma: Castellano
Direcció: Joseán García
Intèrprets: María Ruíz (soprano), Aurora Frías (soprano), Arturo Pastor (baríton), Juan 
Carlos Barona (tenor), Rafael Álvarez de Luna (actor), Grup de Danses Carrascal d’Alcoi, 
Coral Discantus de Murcia (dirigida per Ángel Carillo) i la Orquesta Sinfónica de Albacete 
(dirigida per Juan Luís Martínez).
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Dissabte 24 de gener, 19 hores

Des de la seua estrena a Madrid el 14 de març 
de 1930, ‘La rosa del azafrán’ és una de les 
quinta-essències de la sarsuela costumista, 
amb peces que van saltar de l’escena al 
carrer i que continuen sent aplaudits per 
públics espanyols i llatinoamericans: ‘La 
canción del sembrador’, ‘Las espigadores’, 
la ‘Jota castellana’, els duos i ‘romanzas’ 
encomanats a la soprano i el baríton, i 
els graciosos moments còmics. Jacinto 
Guerrero va aconseguir una partitura 
amable, inspirada i repleta de recursos 
populars excel·lentment adaptats.

Desde su estreno en Madrid el 14 de marzo 
de 1930, ‘La rosa del azafrán’ es una de las 
quintaesencias de la zarzuela costumbrista, 
con números que saltaron de la escena a la 
calle y que continúan siendo aplaudidos por 
públicos españoles y latinoamericanos: ‘La 
canción del sembrador’, ‘Las espigadores’, 
la ‘Jota castellana’, los dúos y romanzas 
encomendados a la soprano y el barítono, y los 
graciosos números cómicos. Jacinto Guerrero 
logró una partitura amable, inspirada y 
repleta de recursos populares excelentemente 
adaptados.

Preu: Entre els 15 i els 35 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es
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
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25è Aniversari del Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi

FENT MEMÒRIA…

Fent memòria dels nostres avantpassats…
Fent memòria dels nostres orígens com a Grup…

Fent memòria per a poder continuar buscant 
i oferint espectacles com aquest.

Durada: 100 minuts 
Gènere: Folklore valencià
Producció: Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi

Dissabte 31 de gener, 19 hores

Preu: Invitacions numerades. 
Contactar amb el Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi per a més informació.

Amb aquesta actuació volem commemorar 
els nostres 25 anys de trajectòria en la 
recuperació de la cultura dels segles XVIII 
i XIX. ‘Fent memòria…’ no pretén ser tan 
sols un espectacle de danses acompanyats 
de bons amics; amb ell volem mostrar tota 
la tasca de recuperació i investigació que es 
fa abans de mostrar aquests balls al públic, 
així com agrair a tot aquell que d’alguna 
manera ha fet i fa possible que la duguem 
a terme.

Con esta actuación queremos conmemorar 
nuestros 25 años de trayectoria en la 
recuperación de la cultura de los siglos XVIII 
y XIX. ‘Fent memòria…’ no pretende ser tan 
sólo un espectáculo de danzas acompañados 
de buenos amigos; con él queremos mostrar 
toda la tarea de recuperación e investigación 
que se hace antes de mostrar estos bailes al 
público, así como agradecer a todo aquel que 
de alguna manera ha hecho y hace posible 
que la llevemos a cabo.
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La Trócola Circo

POTTED

Durada: 60 minuts
Gènere: Circ
Direcció: Lucas Escobedo
Intèrprets: Jon Sádaba, Guillem Fluixà, Federico Menini i Andrea Pérez
Producció: La Trócola Circo

Diumenge 1 de febrer, 19 hores

Preu: 3 i 6 euros (amb el descompte del Club de l’Espectador). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es

Aquest projecte, per mitjà de les disciplines 
del circ, part de la premissa de la innovació 
artística, carregada de gran impacte visual 
i creant una comunicació directa amb 
l’espectador. Un espectacle únic i original, 
basat en la recerca de l’espai, els objectes, 
les estructures i el ritme. Aquesta ambiciosa 
i diferent proposta, cerca els punts comuns 
entre: l’harmonia escultòrica i el caos, 
l’estàtic i el dinàmic, l’artificial i l’orgànic, 
la gravetat i la ingravitació, els límits de 
l’objecte i les persones... tot açò arriba 
a l’escenari, en forma d’espectacle, de 
poesia visual. Una creació innovadora, 
àgil i suggerent. T’ho vas a perdre? 
 

Este proyecto, por medio de las disciplinas 
circenses, parte de la premisa de la innovación 
artística, cargada de gran impacto visual 
y creando una comunicación directa con el 
espectador. Un espectáculo único y original, 
basado en la investigación del espacio, los 
objetos, las estructuras y el ritmo. Esta 
ambiciosa y diferente propuesta, busca los 
puntos comunes entre: la armonía escultórica 
y el caos, lo estático y lo dinámico, lo artificial 
y lo orgánico, la gravedad y la ingravidez, los 
límites del objeto y las personas... todo eso 
llega al escenario, en forma de espectáculo, de 
poesía visual. Una creación innovadora, ágil y 
suggerent. Te lo vas a perder?
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Ornitorincs

DESPERTARÀS AHIR

Durada: 90 minuts
Gènere: Teatre-musical d’humor
Idioma: Valencià
Direcció: Jaime Pujol
Intèrprets: Josep Manel Casany, Noelia Pérez, Toni Misó i Diego Braguinsky
Producció: CulturArts Teatre i Dansa, El Punt de la I i Tossal Producciones

Dissabte 7 de febrer, 20 hores

Preu: 8 i 10 euros (amb el descompte del Club de l’Espectador). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es

Una comèdia musical plena d’equívocs 
i hipnotisme en la qual la coneguda 
actriu, Margot Grey, està representant 
l’última funció del seu reeixit espectacle 
de varietats. La vespra rep la visita d’un 
estrany personatge que forma part del 
seu fosc passat, Adolph Lee Grant, que li 
reclama part de la seua vida. Margot es 
veu assetjada per Adolph i ací comença 
una fugida plena de secrets i misteris 
que atrapa a l’espectador. Divertidíssimes 
escenes en les quals Margot no recorda 
res del seu passat a causa de l’accident 
que li va provocar amnèsia. Escrita 
per Jaidy Kanesh i dirigida per Jaime 
Pujol en la versió de Diego Braguinsky. 

Una comedia musical llena de equívocos 
e hipnotismo en la que la conocida actriz, 
Margot Grey, está representando la última 
función de su exitoso espectáculo de 
variedades. La víspera recibe la visita de 
un extraño personaje que forma parte de 
su oscuro pasado, Adolph Lee Grant, que 
le reclama parte de su vida. Margot se ve 
acosada por Adolph y ahí empieza una huida 
llena de secretos y misterios que atrapa al 
espectador. Divertidísimas escenas en las que 
Margot no recuerda nada de su pasado debido 
al accidente que le provocó amnesia. Escrita 
por Jaidy Kanesh y dirigida por Jaime Pujol en 
la versión de Diego Braguinsky.
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Associació Comarcal Contra la Violència de Gènere i Familiar

GALA ACOVIFA 

Gènere: Gala de dansa
Producció: Associació Comarcal Contra la Violència de Gènere i Familiar -ACOVIFA-

Divendres 13 de febrer, 20 hores

Preu: Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es. 
Per a més informació contactar amb Acovifa

L’Associació Comarcal Contra la Violència de 
Gènere i Familiar -ACOVIFA- organitza una 
nova Gala de Dansa a benefici de la mateixa 
entitat. Durant aquestes dues hores de festa 
comptarem amb les actuacions dels ballets 
i centres de dansa de la comarca, així com 
del Conservatori Municipal d’Alcoi.

La Asociación Comarcal Contra la Violencia 
de Género y Familiar -ACOVIFA- organiza 
una nueva Gala de Danza a beneficio de la 
misma entidad. Durante estas dos horas de 
fiesta contaremos con las actuaciones de los 
ballets y centros de danza de la comarca, así 
como del Conservatorio Municipal de Alcoi.
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

PAGLIACCI, DE RUGGERO LEONCAVALLO 

Durada: 110 minuts
Gènere: Òpera
Direcció: J. Antonio Olcina
Intèrprets: mparo Navarro (soprano), Federico Gallar (barítono), Óscar Marín (tenor), 
Arturo Pastor (barítono), Javier Agulló (tenor), Cor Amalthea de València (dirigit per Marta 
Mármol), Coro Voces Blancas de Alcoy (dirigit per Patricia Pérez Galdón), Ballet Inma 
Cortés i St. Georges Symphony Orchestra Project (dirigida per Francesc Estèvez).
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 20 de febrer, 20.15 hores

El realisme i el naturalisme traslladats 
a la literatura van portar cap a finals del 
segle XIX a la música italiana a l’anomenat 
verisme. La finalitat del naturalisme 
literari era una plasmació realista del món, 
sense il·lusió ni idealització romàntiques, 
amb la necessària crítica social llavors 
en voga. L’obra més famosa del primer 
verisme és ‘Pagliacci’ (1892). En l’entreacte 
s’oferirà la bellíssima ‘Pantomima’ de 
l’òpera espanyola ‘Las Golondrinas’ de 
José María Usandizaga, important obra 
del verisme espanyol i basc, obra de 
similar ambient dramàtic a ‘Pagliacci’. 
 

El realismo y el naturalismo trasladados a 
la literatura llevaron hacia finales del siglo 
XIX a la música italiana al llamado verismo. 
La finalidad del naturalismo literario era 
una plasmación realista del mundo, sin 
ilusión ni idealización románticas, con la 
necesaria crítica social entonces en boga. 
La obra más famosa del primer verismo  es 
‘Pagliacci’ (1892). En el entreacto se ofrecerá 
la bellísima ‘Pantomima’ de la ópera española 
‘Las Golondrinas’ de José María Usandizaga, 
importante obra del verismo español y 
vasco, obra de similar ambiente dramático a 
‘Pagliacci’.

Preu: Entre els 15 i els 36 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es
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

Cartell: Zaira Agulló Botí i María José Martínez
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A benefici d’Asfial - Associació de Fibromiàlgia d’Alcoi

LA DÉCADA PRODIGIODA PRESENTA: 
INFANTASÍA, EL ESPEJO MÁGICO

Gènere: Musical
Producció: La Década Prodigiosa

Diumenge 22 de febrer, 12 hores

La Década Prodigiosa presenta, a benefici 
d’Asfial Alcoi, ‘Infantasía, el espejo mágico’ 
recolzats per la seua companyia escènica i el 
seu elenc de cantants, ballarins acròbates i 
perots. Es tracta d’un espectacle per a tota la 
família que farà les delícies de joves de totes 
les edats, perquè qui no recorda: ‘Colores en 
el viento’, ‘Besa a la chica’, ‘Un genio genial’, 
‘La Bella y la Bestia’, ‘Hakuna Matata’, ‘Bajo 
el mar’, ‘Voy a ser el rey león’…?. Tot açò 
amb una posada en escena espectacular i un 
munt de sorpreses.

La Década Prodigiosa presenta, a beneficio 
de Asfial Alcoy, ‘Infantasía, el espejo mágico’ 
arropado de su compañía escénica y su elenco 
de cantantes, bailarines acróbatas y muñecos. 
Se trata de un espectáculo para toda la familia 
que hará las delicias de jóvenes de todas las 
edades, porque ¿quien no recuerda: ‘Colores en 
el viento’, ‘Besa a la chica’, ‘Un genio genial’, 
‘La Bella y la Bestia’, ‘Hakuna Matata’, ‘Bajo el 
mar’, ‘Voy a ser el rey león’...?. Todo ello con una 
puesta en escena espectacular y un montón de 
sorpresas.

Preu: 5 euros (preu infantil) i 10 euros (preu adult). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es
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Associació Nacional per al suport 
i la promoció de la Dansa a Espanya

GALA-CONCURS ANAPRODE

Gènere: Concurs de dansa
Producció: Anaprode - Associació Nacional per al suport i la promoció de la Dansa a Espanya

Dissabte 28 i diumenge 1 de març

El concurs de dansa organitzat per Anaprode, 
en el seu 10é aniversari, té com a finalitat 
encoratjar i enriquir els estudis de dansa 
de les ballarines i ballarins amateurs i pre-
professionals. Dins del concurs tenim els 
següents estils de dansa: dansa clàssica, 
dansa contemporània, dansa jazz, hip-hop, 
escola bolera, dansa estilitzada, flamenc i 
fusió. Els concursants es poden presentar 
de tres formes diferents: en solitari a 
través d’una variació, dues persones en la 
modalitat de duo i entre tres i dotze persones 
en la modalitat grup. Aquest concurs és un 
certamen concebut essencialment per a la 
difusió, exhibició i promoció, fomentant els 
intercanvis de dansa en diferents ciutats 
de l’estat espanyol i Europa. És necessari 
remarcar l’elevada participació que tenen 
aquests concursos, així que, es tracta d’un 
esdeveniment amb suficient força, contingut 
i forma com perquè es puga celebrar de 
forma anual.

El concurso de danza organizado por Anaprode, 
en su 10º aniversario, tiene como finalidad 
alentar y enriquecer los estudios de danza de 
las bailarinas y bailarines amateurs y pre-
profesionales. Dentro del concurso tenemos 
los siguientes estilos de danza: danza clásica, 
danza contemporánea, danza jazz, hip hop, 
escuela bolera, danza estilizada, flamenco y 
fusión. Los concursantes se pueden presentar de 
tres formas diferentes: en solitario a través de 
una variación, dos personas en la modalidad de 
dúo y entre tres y doce personas en la modalidad 
grupo. Este concurso es un certamen concebido 
esencialmente para la difusión, exhibición y 
promoción, fomentando los intercambios de 
danza en diferentes ciudades del estado español 
y Europa. Es necesario remarcar la elevada 
participación que tienen estos concursos, así 
que, se trata de un evento con suficiente fuerza, 
contenido y forma como para que se pueda 
celebrar de forma anual.

Més informació contactant amb Anaprode, l’Associació Nacional per al suport i la 
promoció de la Dansa a Espanya.
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Bramant Teatre

CASA DE MUÑECAS

Durada: 115 minuts
Gènere: Drama clàssic contemporaneizat
Idioma: Castellano
Direcció: Ximo Flores
Intèrprets: Cristina Esteve, Jerónimo Cornelles, María Minaya, Miquel Mars, Manuel 
Puchades i Teresa Crespo
Producció: Bramant Teatre i CulturArts Teatre i Dansa

Dissabte 7 de març, 20 hores

Preu: 8 i 10 euros (amb el descompte del Club de l’Espectador). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es

J. Cornelles i X. Flores actualitzen i donen 
una nova volta a aquest famós text original 
d’Henrik Ibsen que retrata i explica la 
història de Nora Helmer, dona feliçment 
casada que veurà com el seu món idíl·lic 
pot enfonsar-se si ella no adopta mesures 
i es reafirma en la seua independència 
personal i en la capacitat de determinar 
la seua pròpia existència més enllà del rol 
encotillat que se li assigna en la societat.

J. Cornelles y X. Flores actualizan y dan una 
nueva vuelta a este famoso texto original de 
Henrik Ibsen que retrata y cuenta la historia 
de Nora Helmer, mujer felizmente casada que 
verá como su mundo idílico puede venirse abajo 
si ella no adopta medidas y se reafirma en su 
independencia personal y en la capacidad de 
determinar su propia existencia más allá del rol 
encorsetado que se le asigna en la sociedad.
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Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

EL PEQUEÑO PINOCHO

Durada: 60 minuts
Gènere: Òpera infantil
Direcció: Miguel Ribagorda, amb música de Alexis Heath
Intèrprets: Pinocho (soprano), Geppeto (baríton), Pepito Grillo (soprano), Fada Blava / 
Polilla (soprano) i Honrado Juan (actor)
Producció: Ópera Divertimento i l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Diumenge 8 de març, 12.30 hores

Així comença l’immortal conte de Pinotxo, 
la marioneta de fusta protagonista del 
llibre “Les aventures de Pinotxo”, escrit 
per Carlo Collodi i publicat en 1883, amb 
el títol “Storia di un Burattino” (Història 
d’una titella): ‘Fou una vegada, un fuster 
anomenat Geppetto que va decidir 
construir un ninot de fusta, al que va cridar 
Pinotxo. Amb ell, va aconseguir no sentir-se 
tan sol. -Què bé m’ha quedat!- va exclamar 
una vegada acabat de construir i de pintar. 
-Com m’agradaria que tinguera vida i fóra 
un xiquet de debò!’. Òpera Divertimento 
segueix apostant per la dramatúrgia del 
conte clàssic combinat amb la composició 
orquestral per a acostar el món de la lírica 
als més xicotets. 

Así comienza el inmortal cuento de Pinocho, 
la marioneta de madera protagonista del libro 
“Las aventuras de Pinocho”, escrito por Carlo 
Collodi y publicado en 1883, con el título “Storia 
di un Burattino” (Historia de un títere): ‘Érase 
una vez, un carpintero llamado Geppetto que 
decidió construir un muñeco de madera, al que 
llamó Pinocho. Con él, consiguió no sentirse tan 
solo. -¡Qué bien me ha quedado!- exclamó una 
vez acabado de construir y de pintar. -¡Cómo me 
gustaría que tuviese vida y fuese un niño de 
verdad!’. Ópera Divertimento sigue apostando 
por la dramaturgia del cuento clásico combinado 
con la composición orquestal para acercar el 
mundo de la lírica a los más pequeños.

Preu: Entre els 5 i els 15 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es
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
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Sociedad El Trabajo d’Alcoi

LOS CLAVELES

Gènere: Sarsuela
Direcció: Gregori Casasempere
Producció: Sociedad El Trabajo d’Alcoi

Divendres 13 i dissabte 14 de març, 19 hores

Més informació a la Sociedad “El Trabajo”, de dilluns a divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 
19 hores. Telèfon de contacte: 965 54 22 08. 

‘Los claveles’ és una sarsuela, denominada 
sainet, en un acte dividit en tres quadres, 
amb llibret de Luis Fernandez de Sevilla 
i Anselmo C. Carreño, amb música del 
mestre José Serrano. Es va estrenar amb 
gran èxit en el Teatre Fontalba de Madrid, 
el 6 d’abril de 1929. Es considera com una 
de les últimes obres de José Serrano, abans 
de ‘La dolorosa’, en la qual es demostra el 
seu bon ofici com a compositor.

‘Los claveles’ es una zarzuela, denominada 
sainete, en un acto dividido en tres cuadros, con 
libreto de Luis Fernandez de Sevilla y Anselmo 
C. Carreño, con música del maestro José Serrano. 
Se estrenó con gran éxito en el Teatro Fontalba 
de Madrid, el 6 de abril de 1929. Se considera 
como una de las últimas obras de José Serrano, 
antes de ‘La dolorosa’, en la que se demuestra 
su buen oficio como compositor.
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Yllana

GAGFATHER

Durada: 80 minuts
Gènere:  Clown
Idioma:  Castellano 
Direcció: Yllana
Intèrprets: Fidel Fernández, Juan Francisco Ramos, Luis Cao, Juan Fran Dorado i Jony Elías
Producció: Yllana

Divendres 20 de març, 20.30 hores

En ‘The Gagfather’ un honest ciutadà 
es veu embolicat de forma fortuïta en 
una rocambolesca trama de corrupció, 
apostes il·legals i diners bruts. Amb 
ell ens endinsarem en els baixos fons 
d’una ciutat, ple de personatges absurds 
i situacions delirants que ens permeten 
retratar d’una forma sempre humorística, 
però no eximeix de reflexió i sarcasme, 
amb aqueix toc “Yllana”, valors com el 
dels diners, el poder i valor de l’amistat. 

En ‘The Gagfather’ un honesto ciudadano 
se ve envuelto de forma fortuita en 
una rocambolesca trama de corrupción, 
apuestas ilegales y dinero sucio. Con él nos 
adentraremos en los bajos fondos de una 
ciudad, lleno de personajes disparatados 
y situaciones delirantes que nos permiten 
retratar de una forma siempre humorística, 
pero no exenta de reflexión y sarcasmo, con 
ese toque “Yllana”, valores como el del dinero, 
el poder y valor de la amistad.

Preu: 8, 10 i 12 euros (amb el descompte del Club de l’Espectador). 
Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es
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* Per a més informació, contactar amb les bandes de música.

Diumenge 15 de març, 11.45 hores

UNIÓ MUSICAL D’ALCOI

Diumenge 22 de març, 11.45 hores

SOCIETAT MUSICAL 
NOVA D’ALCOI

Diumenge 29 de març, 11.45 hores

CORPORACIÓ MUSICAL 
PRIMITIVA D’ALCOI



/AVANÇ ABRIL

KIKO VENENO
Dissabte 11 d’abril, 20 hores



/AVANÇ MAIG

Dissabte 9 de maig, 20 hores
CLOVER



/AVANÇ MOSTRA

ALADÍN
DE TRENCADÍS PRODUCCIONS

UN MUSICAL GENIAL



/AVANÇ MOSTRA

DE CIRCLE OS TRUST & LOGELA

DIVENIRE




