


PROGRAMACIÓ 2015

Teatre MúsicaDansa Acte socialGÈNERE:

MARÇ
Dimecres 31 de març, 20.15 hores
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA DE FESTES
Associació de Sant Jordi

ABRIL
Dissabte 11 d’abril, 20 hores
KIKO VENENO PRESENTA  
‘+ SOLO QUE LA UNA’
Festival de Cançó Barnasants
 
Diumenge 12 d’abril, 18 hores
PERQUÈ VOLEM!  
OVIDI SIMFÒNIC
Corp. Musical Primitiva d’Alcoi amb la Coral Sant 
Jordi de Barcelona - Festival de Cançó Barnasants

Dimarts 14 d’abril, 20 hores
EL(S) POETA OVIDI: EDUARD FERNÁNDEZ, 
EDUARD INIESTA I LLÚCIA VIVES
Festival de Cançó Barnasants

Divendres 17 i dissabte 18 d’abril
SAINET FESTER:  
TE N’HAS PASSAT DEU POBLES
Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi

Dimecres 29 d’abril, 19.30 hores
DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Conservatoris municipals d’Alcoi, Benidorm, 
Alacant, Novelda i Sant Vicent del Raspeig

MAIG
Dissabte 2 de maig, 17 i 22 hores
MUSICAL JUVENIL:  
VIVIMOS SIEMPRE JUNTOS
Studio 23 - Associació de Veïns Zona Nord, a 
benefici de Solc
 
Dissabte 9 de maig, 20 hores
CLOVER, en concert
Producciones Universo i Doble Music

Divendres 15 i dissabte 16 de maig, 19 hores
LOS CLAVELES, sarsuela
Sociedad El Trabajo

Divendres 22 de maig, 19.30 hores
III SETMANA GRAN DEL PIANO:  
SERGEI YEROKHIN
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
Dissabte 30 de maig, 19 hores
ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
Trencadís Produccions
 
Diumenge 31 de maig, 19 hores
LES HISTÒRIES DE LA SENYORETA 
CULLERETA
Faula Teatre

Dimarts 2 de juny, 21.30 hores
TEMPTACIONS
La Fura dels Baus

Dimecres 3 de juny, 20 hores
DIVENIRE
Circle of Trust & Logela

Dijous 4 de juny, 21.30 hores
VIP
Joglars

Divendres 5 de juny, 20 hores
CLÀSSICS
Ballet de la Generalitat

JUNY
Diumenge 14 de juny
BALLET VIRGINIA BOLUFER
Gala de dansa de fi de curs
 
Dimarts 16 i dimecres 17 de juny
GALA DE FI DE CURS DEL 
CONSERVATORI DE DANSA
Divendres 19 de juny
MASTERS BALLET
Gala de dansa de fi de curs

Dissabte 21 de juny, 19 hores
DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
Orquestra Simfònica Alcoiana

Dimecres 24 i dijous 25 de juny
CENTRE DE DANSA INMA CORTÉS
Gala de dansa de fi de curs

Divendres 26 de juny
BALLET ANA BOTELLA
Gala de dansa de fi de curs

Dijous 27 de juny
CONCERT DE FI DE CURS DEL 
CONSERVATORI DE MÚSICA
Diumenge 28 de juny
ONSEN DANCE
Gala de dansa de fi de curs
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Associació de Sant Jordi

PRESENTACIÓ DE 
LA REVISTA DE 
FESTES DE MOROS I 
CRISTIANS

Quadre Artístic de  
l’Associació de Sant Jordi

SAINET FESTER: TE 
N’HAS PASSAT DEU 
POBLES

Text original: Margarita Company
Direcció: Enrique González

Dimecres 31 de març, 20.15 hores

Divendres 17 d’abril, 20.30 hores
Dissabte 18 d’abril, 18, 20.30 hores

* Entrades per invitació

* Entrades a la venda a Capitoné Interiors 
(carrer Sant Llorenç, 13), El Cosidor 
(carrer Sabadell, 4) i Floristeria Rosa 
Mary (carrer Santa Rosa, 25). A la Tourist 
Info, dijous 16 i divendres 17 d’abril. I 
també a la taquilla del Teatre Calderón 
d’Alcoi abans de les representacions. 

EL TEATRE CALDERÓN 
AMB LES FESTES D’ALCOI
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Presenta ‘+ Solo que la Una’

KIKO VENENO

Gènere: Cançó d’autor
Durada: 120 minuts
Veu i guitarres: Kiko Veneno
Disseny de projeccions: Akimoski
So: Jacobo Fernández
Il·luminació i tècnic de projeccions: Arturo Bengoa
Decorats: Mamaosa

Dissabte 11 d’abril, 20 hores

Preu: 8 i 10 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.

Després d’haver format un dels grups més 
importants de la història d’aquest país: 
Veneno, després d’haver compost una de 
les cançons mes representatives d’aquest 
país: “Volando voy”, després d’haver fet 
un dels discos mes complets: “Échate 
un cantecito”, després d’haver rebut els 
principals reconeixements: Medalla al 
mèrit de Belles Arts i el Premi Nacional 
de Músiques Actuals; poc li quedava per 
demostrar a Jose María López Sanfeliú. Però 
si encara teniu algun dubte de la qualitat 
superior del Lobo López, ara podeu escoltar-
lo “nu”, sense músics que l’acompanyen “+ 
solo que la una”. Un concert molt especial 
on Kiko Veneno revisa – tot sol amb la seua 
guitarra – un dels cançoners fonamentals 
del pop en castellà.

Después de haber formado uno de los grupos 
más importantes de la historia de este país: 
Veneno, después de haber compuesto una de 
las canciones más representativas de este 
país: “Volando voy”, después de haber hecho 
uno de los discos más completos: “Échate 
un cantecito”, después de haber recibido 
los principales reconocimientos: Medalla al 
mérito de Bellas Artes y el Premio Nacional 
de Músicas Actuales… poco le quedaba por 
demostrar a Jose María López Sanfeliú, pero 
si todavía tenéis alguna duda de la calidad 
superior del Lobo López, podéis escucharle 
“desnudo”, sin músicos que le acompañen 
“+ SOLO QUE LA UNA”, un concierto muy 
especial donde Kiko Veneno revisa – a solas 
con su guitarra – uno de los cancioneros 
fundamentales del pop en castellano.

,
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Corporació Musical Primitiva d’Alcoi amb la Coral Sant Jordi de Barcelona

PERQUÈ VOLEM! OVIDI SIMFÒNIC

Durada: 60 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Àngel Lluís Ferrando
Producció: Ajuntament d’Alcoi - Festival de Cançó Barnasants

Diumenge 12 d’abril, 18 hores

Preu: 8 i 10 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.

‘Perquè volem! Ovidi Simfònic’ és un 
concert extraordinari homenatge a Ovidi 
Montllor on la seua música, la seua 
personalitat i la seua figura es barregen en 
un espectacle multidisciplinari. Per primera 
vegada s’escoltaran les cançons d’Ovidi en 
un format únic: banda simfònica i veus. A 
càrrec de la Corporació Musical Primitiva 
d’Alcoi, aquesta proposta musical té com 
a voluntat última ser un espai per a la 
reflexió a partir de les creacions del mateix 
cantautor alcoià en un marc tan inusual 
com suggeridor. L’Ajuntament d’Alcoi, en 
el 20é aniversari de les “vacances” d’Ovidi 
Montllor, vol fomentar i difondre l’obra 
artística d’una figura cabdal en la nostra 
cultura, i entre les diferents iniciatives 
que organitza ha volgut amb aquest 
concert donar una nova dimensió a les 
seues cançons. Una autèntica fita cultural 
d’indiscutible alçada musical i artística.

‘Perquè volem! Ovidi Simfònic’ es un 
concierto extraordinario homenaje a Ovidi 
Montllor donde su música, su personalidad 
y su figura se mezclan en un espectáculo 
multidisciplinario. Por primera vez se 
escucharán las canciones de Ovidi en un 
formato único: banda sinfónica y voces. A 
cargo de la Corporación Musical Primitiva 
de Alcoi, esta propuesta musical tiene como 
voluntad última ser un espacio para la 
reflexión a partir de las creaciones del mismo 
cantautor alcoyano en un marco tan inusual 
como sugerente. El Ayuntamiento de Alcoi, 
en el 20º aniversario de las “vacaciones” de 
Ovidi Montllor, quiere fomentar y difundir la 
obra artística de una figura capital en nuestra 
cultura, y entre las diferentes iniciativas que 
organiza ha querido con este concierto dar 
una nueva dimensión a sus canciones. Un 
auténtico hito cultural de indiscutible altura 
musical y artística.

,
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Amb Eduard Fernández, Eduard Iniesta i Llúcia Vives

EL(S) POETA OVIDI

Durada: 50 minuts
Gènere: Concert recital 
Intèrprets: Eduard Fernández, Eduard Iniesta i Llúcia Vives
Selecció de textos: Jana Montllor i Jordi Tormo
Producció: Taleia Cultura

Dimarts 14 d’abril, 20 hores

* Entrades per invitació: més informació a la taquilla del Centre Cultural d’Alcoi, al Teatre 
Calderón d’Alcoi o al correu-e centrecultural@alcoi.org.

Aquesta proposta vol apropar al públic la 
relació de l’Ovidi amb els poetes, la seues 
seleccions, el seu gest i la seua dimensió 
com a poeta no només a través de les seues 
cançons sinó també de poesies pròpies 
no musicades. Un recorregut pel vessant 
poètic de l’Ovidi que va de la creació a la 
interpretació i la posada en escena.

Esta propuesta quiere acercar al público 
la relación de Ovidi con los poetas, sus 
selecciones, su gesto y su dimensión como 
poeta no sólo a través de sus canciones sino 
también de poesías propias no musicadas. 
Un recorrido por la vertiente poética de Ovidi 
que va de la creación a la interpretación y la 
puesta en escena.

,
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Amb els Conservatoris Municipals d’Alcoi, Benidorm, Alacant, 
Novelda i Sant Vicent del Raspeig

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

Durada: 120 minuts 
Gènere: Dansa
Producció: Conservatori Municipal de Dansa d’Alcoi

Dimecres 29 d’abril, 19.30 hores

El Dia Internacional de la Dansa va ser 
establit per la Unesco en 1982, atenent a 
una iniciativa del Comitè Internacional de 
Dansa. Per a celebrar la dansa, es va triar el 
29 d’abril, per ser el natalici de Jean-Georges 
Noverre, innovador i estudiós d’aquest 
art, mestre i creador del ballet modern. 
Des del Conservatori Municipal de Dansa 
d’Alcoi s’ha volgut donar embranzida a 
aquesta celebració amb una gala de dansa 
que reunirà a un centenar de ballarines 
arribades dels conservatoris de Benidorm, 
Alacant, Novelda, Sant Vicent del Raspeig i 
el centre amfitrió.

El Día Internacional de la Danza fue 
establecido por la Unesco en 1982, atendiendo 
a una iniciativa del Comité Internacional de 
Danza. Para celebrar la danza, se eligió el 29 
de abril, por ser el natalicio de Jean-Georges 
Noverre, innovador y estudioso de este arte, 
maestro y creador del ballet moderno. Desde el 
Conservatorio Municipal de Danza de Alcoi se 
ha querido dar empuje a esta celebración con 
una gala de danza que reunirá a un centenar 
de bailarinas llegadas de los conservatorios 
de Benidorm, Alacant, Novelda, Sant Vicent 
del Raspeig y el centro anfitrión.

* Entrades per invitació: més informació a la taquilla del Centre Cultural d’Alcoi, al Teatre 
Calderón d’Alcoi o al Conservatori Municipal de Dansa d’Alcoi.
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Studio 23 i l’Associació de Veïns Zona Nord a benefici de Solc

VIVIMOS SIEMPRE JUNTOS, EL MUSICAL

Durada: 180 minuts 
Gènere: Musical
Direcció: Noel Barroso López
Intèrprets: Oscar Ruiz, Coral María Mancha, Sergio González, Inés Contreras, Toni 
Lorenzo, Esther Mulio, Noel Barroso, Pedro González i Andrea Jover.
Producció: Studio 23

Dissabte 2 de maig, 17 i 22 hores

Preu: 8 euros a benefici de Solc (Associació d’Ajuda en el Tractament del Càncer), a la 
venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.

Principis dels anys 80. Dos xics abandonen 
el poble i escapen a Madrid perseguint un 
somni: muntar el seu grup i triomfar en 
el món de la música. En plena ebullició 
cultural i social, la ciutat els rep indiferent 
amb un bany de realitat: sense treball ni 
diners, cap manager, cap casa de discos 
s’interessa per ells... Però ja no poden tornar 
al poble com derrotats. Després d’acceptar 
treball com a cambrers en un pub de nom 
“El 33” coneixen a un altre parell de músics 
tan divertits i desesperats com ells. Amb 
ells munten el seu grup, “Rulé”, i guanyen 
el concurs que els permet gravar el seu 
primer single i signar un contracte amb 
una discogràfica. Punt de partida per a 
convertir-se en el grup musical de major 
èxit en el país. I en el principi dels seus 
autèntics problemes...

Principios de los años 80. Dos chicos 
abandonan el pueblo y escapan a Madrid 
persiguiendo un sueño: montar su grupo y 
triunfar en el mundo de la música. En plena 
ebullición cultural y social, la ciudad les 
recibe indiferente con un baño de realidad: sin 
trabajo ni dinero, ningún manager, ninguna 
casa de discos se interesa por ellos... Pero ya 
no pueden volver al pueblo como derrotados. 
Tras aceptar trabajo como camareros en un 
garito de nombre “El 33” conocen a otro par 
de músicos tan divertidos y desesperados 
como ellos. Con ellos montan su grupo, 
“Rulé”, y ganan el concurso que les permite 
grabar su primer single y firmar un contrato 
con una discográfica. Punto de partida para 
convertirse en el grupo musical de mayor éxito 
en el país. Y en el principio de sus auténticos 
problemas...
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Presentant el seu primer disc

CLOVER

Durada: 90 minuts
Gènere: Pop
Producció: Producciones Universo i Doble Music

Dissabte 9 de maig, 20 hores

Preu: 8 i 10 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.

Clover és una “boy band” formada per 
quatre joves (Chris, Yago, Rangel i Alex) 
amb edats compreses entre els 19 i 22 anys. 
Es van donar a conéixer a la fi del 2013, 
entre altres coses, en publicar en YouTube 
una versió del tema “I’ll Never Break Your 
Heart” dels Backstreet Boys. La sorpresa va 
ser majúscula quan la banda americana 
els va felicitar personalment i els mitjans 
“teenagers” com SuperPop, Bravo o Top 
Music es van bolcar amb ells, quan ni tan 
sols tenien encara res publicat en el mercat. 
Després d’aquesta increïble arrencada, al 
maig de 2014 per fi es va publicar el seu 
single debut “Soldier”, que a les poques 
hores del llançament ja estava col·locat en 
el Top 10 d’iTunes. En aquest primer tema, 
ja deixen clara la seua personalitat i el seu 
estil musical, que beu de grans bandes 
americanes dels ‘90 com Backstreet Boys 
o NSYNC però amb el toc electrònic de la 
seua generació.

Clover es una “boy band” formada por cuatro 
jóvenes (Chris, Yago, Rangel y Alex) con edades 
comprendidas entre los 19 y 22 años. Se dieron 
a conocer a finales del 2013, entre otras cosas, 
al publicar en YouTube una versión del tema 
“I’ll Never Break Your Heart” de los Backstreet 
Boys. La sorpresa fue mayúscula cuando la 
banda americana los felicitó personalmente y 
los medios “teenagers” como SuperPop, Bravo 
o Top Music se volcaron con ellos, cuando ni 
siquiera tenían todavía nada publicado en el 
mercado. Después de este increíble arranque, 
en mayo de 2014 por fin se publicó su single 
debut “Soldier”, que a las pocas horas del 
lanzamiento ya estaba colocado en el Top 10 
de iTunes. En este primer tema, ya dejan clara 
su personalidad y su estilo musical, que bebe 
de grandes bandas americanas de los ‘90 
como Backstreet Boys o NSYNC pero con el 
toque electrónico de su generación.
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Sociedad El Trabajo d’Alcoi

LOS CLAVELES

Gènere: Sarsuela
Direcció musical: Gregori Casasempere
Direcció escènica: Ignasi Miró 
Producció: Sociedad El Trabajo d’Alcoi

Divendres 15 i dissabte 16 de maig, 19 hores

Preu: 10, 15 i 20 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es. Més 
informació a la Sociedad El Trabajo (carrer Gonçal Barrachina, 12), d’11 a 13 hores i de 18 
a 20 hores, de dilluns a divendres. Telèfon: 965 542 208.

És una sarsuela en què ‘el llibret és d’or i 
la música de platí’, segons la crítica que 
es va fer després de l’estrena en el Teatre 
Fontalba de Madrid. Amb un diàleg ple 
d’enginy i unes escenes perfectament 
construïdes pels autors que encaixen a 
la perfecció amb la música magistral del 
mestre valencià José Serrano. Esta sarsuela 
madrilenya es desenvolupa en l’època 
actual, i el primer quadre transcorre en 
l’interior de la fàbrica de perfums ‘Los 
Claveles’, d’on ve el títol. El segon quadre 
transcorre en el castís passeig de Recoletos 
i el tercer i últim en l’ermita de Sant Antoni, 
on les mosses madrilenyes demanen nuvi 
al sant i celebren la famosa revetlla.
 

Es una zarzuela en que ‘el libreto es de oro y 
la música de platino’, según la crítica que se 
hizo después del estreno en el Teatro Fontalba 
de Madrid. Con un diálogo lleno de ingenio y 
unas escenas perfectamente construidas por 
los autores que encajan a la perfección con 
la música magistral del maestro valenciano 
José Serrano. Esta zarzuela madrileña se 
desarrolla en la época actual, y el primer 
cuadro transcurre en el interior de la fábrica 
de perfumes ‘Los Claveles’, de donde viene 
el título. El segundo cuadro transcurre en el 
castizo paseo de Recoletos y el tercero y último 
en la ermita de San Antonio, donde las mozas 
madrileñas piden novio al santo y celebran la 
famosa verbena.
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III Setmana Gran del Piano de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

SERGEI  YEROKHIN

Durada: 100 minuts
Gènere: Música de cambra, s’interpretaran obres d’Elgar, Liszt/Bellini i Beethoven
Intèrprets: Sergei Yerokhin (piano) i Martín i Soler Internacional Ensemble
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 22 de maig, 19.30 hores

Preu: entre els 18 i els 25 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es. 
Més informació a l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi (carrer Santa Llúcia, 3). 

Reconegut com a pianista de gran 
categoria i un dels mes brillants de la seua 
generació, Sergei Yerokhin ha actuat en les 
prestigioses sales de concert: Wigmore Hall 
de Londres, Herkulessal de Munich, Teatre 
Colón de Buenos Aires, Gran Sala Verdi de 
Milà, Gran Sala del Conservatori de Moscou, 
Moscow International Performance 
Arts Center o Filharmònica de Sant 
Petersburg… havent treballat així mateix 
amb les millors orquestres mundials 
com les Filharmòniques de Moscou, Sant 
Petersburg o Sydney. En aquest concert que 
clausurarà la III Setmana Gran del Piano de 
l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi, 
estarà acompanyat en la segona part pel 
‘Martín i Soler Internacional Ensemble’, 
conjunt integrat per músics internacionals 
de primeríssim nivell integrants de 
l’Orquestra del Palau dels Arts Reina Sofia 
de València.

Reconocido como pianista de gran categoría 
y uno de los más brillantes de su generación, 
Sergei Yerokhin ha actuado en las prestigiosas 
salas de concierto: Wigmore Hall de Londres, 
Herkulessal de Munich, Teatro Colón de 
Buenos Aires, Gran Sala Verdi de Milán, 
Gran Sala del Conservatorio de Moscú, 
Moscow International Performance Arts 
Center o Filarmónica de San Petersburgo… 
habiendo trabajado asimismo con las mejores 
orquestas mundiales como las Filarmónicas 
de Moscú, San Petersburgo o Sydney. En 
este concierto que clausurará la III Semana 
Grande del Piano de la Asociación de Amigos 
de la Música de Alcoy, estará acompañado 
en la segunda parte por el ‘Martín i Soler 
Internacional Ensemble’, conjunto integrado 
por músicos internacionales de primerísimo 
nivel integrantes de la Orquesta del Palau de 
les Arts Reina Sofía de Valencia.
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Trencadís Produccions

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

Durada: 80 minuts
Gènere: Musical familiar
Idioma: Castellano 
Direcció: José Tomás Cháfer
Intèrprets: Adrián Salzedo, Erika Bleda, Carles Montoliu, Aitor Caballer, Marino Muñoz, 
Fátima Gregorio, Víctor Lucas i Ángel Crespo
Producció: Trencadís Produccions

Dissabte 30 de maig, 19 hores

Aladín, un musical genial, combina la 
màgia del conte i l’espectacularitat del 
musical. Aquest musical familiar preserva 
l’encant de les aventures de “Les mil i una 
nits”, amb els seus luxosos palaus i 
bulliciosos basars impregnats d’aquell 
aroma oriental que envaeix l’escena des 
que s’alça el teló. I al mateix temps, explica 
la història des del més pur llenguatge 
musical, creant espectacle i sorprenent al 
públic amb escenes inesperades.
 

Aladín, un musical genial, combina la magia 
del cuento y la espectacularidad del musical. 
Este musical familiar preserva el encanto de 
las aventuras de “Las mil y una noches”, con 
sus lujosos palacios y bulliciosos bazares 
impregnados de ese aroma oriental que 
invade la escena desde que se levanta el telón. 
Y al mismo tiempo, cuenta la historia desde el 
más puro lenguaje musical, creando 
espectáculo y sorprendiendo al público con 
números inesperados.

Preu: 6 euros (infantil), 8 i 10 euros (adults). Entrades a la venda a taquilla i a través 
d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.
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Faula Teatre

LES HISTÒRIES DE LA SENYORETA CULLERETA

Durada: 90 minuts
Gènere: Teatre familiar
Idioma: Valencià
Direcció: Paco Valls
Intèrprets: Setanta-tres actors i actrius de diferents edats i capacitats artístiques.
Producció: Faula Teatre

Diumenge 31 de maig, 19 hores 

‘Les històries de la senyoreta Cullereta’ és 
l’últim muntatge de Faula Teatre, estrenat 
el desembre passat de 2014 en l’Auditori de 
Castalla. És un espectacle teatral que 
explica les històries d’un poble senzill, on 
viu la senyoreta Cullereta i el seu marit, 
amb els seus animals i la seua vida 
quotidiana. Les bromes de la seua vaca 
desembocaran en un aldarull de situacions 
còmiques. Dues històries més conformen 
l’espectacle: l’arribada d’un circ al poble i 
la solitud d’un home que dorm amb l’única 
companyia de la lluna. Tres històries que 
ens fan divertir i al mateix temps 
emocionar.

‘Les històries de la senyoreta Cullereta’ es el 
último montaje de Faula Teatre, estrenado el 
pasado diciembre de 2014 en el Auditorio de 
Castalla. Es un espectáculo teatral que cuenta 
las historias de un pueblo sencillo, donde vive 
la señorita Cullereta y su marido, con sus 
animales y su vida cotidiana. Las bromas de 
su vaca desembocarán en un barullo de 
situaciones cómicas. Dos historias más 
conforman el espectáculo: la llegada de un 
circo al pueblo y la soledad de un hombre que 
duerme con la única compañía de la luna. 
Tres historias que nos hacen divertir y al 
mismo tiempo emocionar.

Preu: 2 euros (infantil) i 3 euros (adults). Entrades a la venda a taquilla i a través 
d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.
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La Fura dels Baus

TEMPTACIONS

Durada: 50 minuts
Gènere: Vídeo performance
Idea i guió: Miki Espuma i David Cid
Direcció: Miki Espuma
Intèrprets: Vanessa Papa
Producció: La Fura dels Baus

Dimarts 2 de juny, 21.30 hores

Preu: 8 i 10 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.

És una vídeo performance de molt petit 
format pensada per a ser representada 
tant en espais no convencionals com a 
convencionals, en l’exterior o a l’interior. 
L’obra és una versió actualitzada de ”La 
Història d’un soldat” d’Igor Stravinsky. La 
Fura presenta un exercici íntim, amb so 
envolupant i pantalles de projecció, on les 
figures geomètriques bàsiques (piràmide, 
esfera, cub) generen diversos significats 
metafòrics relatius a l’èxit o al fracàs. Una 
reflexió sobre la pluja d’estímuls que cau 
sobre l’ésser humà, que el qüestionen, 
el jutgen i el condueixen al triomf o al 
defalliment.

Es una vídeo performance de muy pequeño 
formato pensada para ser representada 
tanto en espacios no convencionales como 
convencionales, en el exterior o en el interior. 
La obra es una versión actualizada de ” La 
Historia de un soldado” de Igor Stravinsky. La 
Fura presenta un ejercicio íntimo, con sonido 
envolvente y pantallas de proyección, donde las 
figuras geométricas básicas (pirámide, esfera, 
cubo) generan diversos significados metafóricos 
relativos al éxito o al fracaso. Una reflexión 
sobre la lluvia de estímulos que cae sobre el 
ser humano, que lo cuestionan, lo juzgan y lo 
conducen al triunfo o al desfallecimiento.



2222
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Circle of Trust & Logela

DIVENIRE
Dimecres 3 de juny, 20 hores

Preu: 6 i 8 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.

Divenire: Arribar a ser, evolucionar, fer-se. 
Un pas més, un treball totalment diferent 
a l’anterior creat. El cor, centre de les 
nostres emocions, és el punt de partida 
per al desenvolupament metafòric d’obra: 
situacions viscudes per l’individu, que 
conformen l’afany de superació a nivell 
personal i grupal, l’evolució per mitjà de 
l’esforç, de la col·laboració... El grup és el 
cercle, un cicle que es repeteix, s’alimenta 
de si mateix i ens porta fins al final d’un 
llarg viatge: aconseguir els nostres somnis. 
“Divenire” és break dance, hip-hop, 
composició contemporània, multimèdia... 
Tot açò portat a la seua màxima expressió, 
en un treball que sorprendrà i farà gaudir i 
vibrar al públic.

Divenire: Llegar a ser, evolucionar, hacerse. 
Un paso más, un trabajo totalmente diferente 
a lo anterior creado. El corazón, centro de 
nuestras emociones, es el punto de partida para 
el desarrollo metafórico de obra: situaciones 
vividas por el individuo, que conforman el 
afán de superación a nivel personal y grupal, 
la evolución por medio del esfuerzo, de la 
colaboración... El grupo es el círculo, un ciclo 
que se repite, se alimenta de sí mismo y nos 
lleva hasta el final de un largo viaje: alcanzar 
nuestros sueños. “Divenire” es break dance, hip 
hop, composición contemporánea, multimedia... 
Todo ello llevado a su máxima expresión, en 
un trabajo que sorprenderá y hará disfrutar y 
vibrar al público.

Durada: 55 minuts
Gènere: Dansa
Direcció: Jordi Vilaseca 
Intèrprets: Ignacio Fernández, David Ventosa, Alberto Pardo, Marcos Pardo, Juan Manuel 
Aragón i Victor Lázaro
Producció: Circle of Trust & Logela
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Joglars

VIP

Durada: 90 minuts
Gènere:  Comèdia
Idioma:  Català
Direcció: Ramon Fontserè
Intèrprets: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Xavi Sais, Dolors Tuneu i Xevi Vilàs
Producció: Joglars

Dijous 4 de juny, 21.30 hores

La vida és variable i l’educació i la relació 
del món adult amb els xiquets ha anat 
canviant al llarg de la història. En la nostra 
moderna societat actual ens sembla que el 
xiquet ha aconseguit el màxim privilegi que 
el fa equiparable al tracte que rep una Very 
Important Person (VIP). Paradoxalment 
l’actitud ben intencionada dels pares, ja siga 
per complex o per donar una comoditat als 
seus fills de la qual ells van mancar, acosta 
perillosament al xiquet a un ser intractable 
amb deliris de xicotet tirà. D’altra banda 
la figura del xiquet és molt interessant a 
nivell teatral pels seus grans paral·lelismes 
amb el joc de l’actor. Per açò la imaginació, 
el surrealisme, la falta de pudor, l’ànim 
del joc que posseeixen els xiquets ens 
conviden a pujar-nos a l’escenari per 
a retratar la societat del nostre temps. 

La vida es ondulante y la educación y la 
relación del mundo adulto con los niños 
ha ido cambiando a lo largo de la historia. 
En nuestra moderna sociedad actual nos 
parece que el niño ha alcanzado el máximo 
privilegio que lo hace equiparable al trato 
que recibe una Very Important Person (VIP). 
Paradójicamente la actitud bien intencionada 
de los padres, ya sea por complejo o por dar 
una confortabilidad a sus hijos de la que ellos 
carecieron, acerca peligrosamente al niño 
a un ser intratable con delirios de pequeño 
tiranuelo. Nos preguntamos si con estos mimos 
no estaremos creando un pequeño monstruo. 
Por ello la imaginación, el surrealismo, la 
falta de pudor, el ánimo del juego que poseen 
los niños nos invitan a subirnos al escenario 
para retratar la sociedad de nuestro tiempo.

Preu: 10 i 12 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.
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Ballet de la Generalitat

CLÀSSICS

Gènere:  Dansa
Coreògrafs: Yoshua Cienfuegos, Rafa Darder i Paolo Mohovich
Direcció artística: Inma Gil-Lázaro
Producció: Ballet de la Generalitat - CulturArts Teatre i Dansa

Divendres 5 de juny, 20 hores

Es tracta d’una obra composta per quatre 
peces en les quals els coreògrafs Yoshua 
Cienfuegos, Rafa Darder i Paolo Mohovich 
prenen com a punt en comú la tècnica 
de la dansa clàssica i la desenvolupen 
de diferents maneres sobre músiques de 
Bach, Haendel, Txaikovski i Hildemint. 
Amb aquesta nova producció el Ballet 
de la Generalitat mostra l’alt nivell dels 
ballarins de la companyia, endinsant-se 
en la tècnica clàssica i les seues diferents 
maneres de presentar-la en el segle XXI, 
com un estil actual i en vigor que segueix 
fascinant a ballarins i al públic.
 

Se trata de una obra compuesta por cuatro 
piezas en las que los coreógrafos Yoshua 
Cienfuegos, Rafa Darder y Paolo Mohovich 
toman como punto en común la técnica de la 
danza clásica y la desarrollan de diferentes 
maneras sobre músicas de Bach, Haendel, 
Tchaikovski y Hildemint. Con esta nueva 
producción el Ballet de la Generalitat muestra 
el alto nivel de los bailarines de la compañía, 
adentrándose en la técnica clásica y sus 
diferentes maneras de presentarla en el siglo 
XXI, como un estilo actual y en vigor que 
sigue fascinando a bailarines y al público.

Preu: 6 i 8 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.
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Orquestra Simfònica Alcoiana

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

Gènere: Música simfònica
Direcció: Gregori Casasempere

Dissabte 21 de juny, 19 hores

Preu: 8 i 10 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es.  
Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.
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CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA I DANSA JOAN CANTÓ

GALA DE FI DE CURS DEL CONSERVATORI DE DANSA

CONCERT DE FI DE CURS DEL CONSERVATORI DE MÚSICA

Dimarts 16 i dimecres 17 de juny

Dijous 27 de juny

* Entrades per invitació. 
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GALES DE DANSA 
CELEBRACIÓ DEL FI DE CURS

BALLET VIRGINIA BOLUFER

CENTRE DE DANSA INMA CORTÉS

MASTERS BALLET

BALLET ANA BOTELLA

ONSEN DANCE

Diumenge 14 de juny

Dimecres 24 i dijous 25 de juny

Divendres 19 de juny

Divendres 26 de juny

Diumenge 28 de juny

* Per a més informació al voltant de les entrades dirigir-se directament als centres de 
dansa corresponents.
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/AVANÇ DE TEMPORADA

EN EL DESIERTO

LA BELLA DURMIENTE

EL MERCADER DE VENECIA

LARY POPPINS

Losdedae

Ballet Nacional Ruso de Sergei RaRadchenko

Noviembre Compañía de Teatro

Mag Lari




